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davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (IX).
11092
BU) RGE núm. 9195/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (X).
11092

11060

BOPIB núm. 169 - 17 d'octubre de 2014

BV) RGE núm. 9196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (XI).
11092
BX) RGE núm. 9197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (XII).
11093
BY) RGE núm. 9198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (XIII).
11093
BZ) RGE núm. 9199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (14).
11093
CA) RGE núm. 9200/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (15).
11093
CB) RGE núm. 9201/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (16).
11093
CC) RGE núm. 9202/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (17).
11093
CD) RGE núm. 9203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (18).
11094
CE) RGE núm. 9204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (19).
11094
CF) RGE núm. 9205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (20).
11094
CG) RGE núm. 9206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (21).
11094
CH) RGE núm. 9207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (22).
11094
CI) RGE núm. 9208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (23).
11094
CJ) RGE núm. 9210/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
llei de règim patrimonial del matrimoni.
11095
CK) RGE núm. 9222/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (I).
11095
CL) RGE núm. 9223/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (II).
11095
CM) RGE núm. 9224/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (III).
11095
CN) RGE núm. 9225/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (IV).
11095
CO) RGE núm. 9226/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (V).
11095
CP) RGE núm. 9227/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (VI).
11096
CQ) RGE núm. 9228/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (VII).
11096
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CR) RGE núm. 9229/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (VIII).
11096
CS) RGE núm. 9230/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (IX).
11096
CT) RGE núm. 9231/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (X).
11096
CU) RGE núm. 9232/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a temps
parcial (XI).
11096
CV) RGE núm. 9260/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (I).
11097
CX) RGE núm. 9261/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (II).
11097
CY) RGE núm. 9262/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (III).
11097
CZ) RGE núm. 9263/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (IV).
11097
DA) RGE núm. 9264/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (V).
11097
DB) RGE núm. 9265/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (VI).
11097
DC) RGE núm. 9266/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (VII).
11097
DD) RGE núm. 9267/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Prepara (I).
11098
DE) RGE núm. 9268/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Prepara (II).
11098
DF) RGE núm. 9269/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Prepara (III).
11098
DG) RGE núm. 9270/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Prepara (IV).
11098
DH) RGE núm. 9271/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Prepara (V).
11098
DI) RGE núm. 9290/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 10 d'octubre.
11098

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9124/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients als directors de
Maó.
11099
B) RGE núm. 9125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients als directors de
Maó (II).
11099
C) RGE núm. 9215/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes del
Pla econòmic financer (I).
11099
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D) RGE núm. 9216/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes del
Pla econòmic financer (II).
11100
E) RGE núm. 9217/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de
les normes sobre mobilitat.
11100
F) RGE núm. 9218/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
del requeriment amb la inconstitucionalitat de la Llei de funció pública.
11100
G) RGE núm. 9219/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diferència
entre el complement específic i el complement de destinació.
11100
H) RGE núm. 9220/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a complement
retributiu.
11100
I) RGE núm. 9221/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estendre i
aplicar resolucions judicials.
11100

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9041/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la universitat del món.

11101

B) RGE núm. 9042/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de funció pública.

11102

C) RGE núm. 9043/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació de taxes judicials.

11102

D) RGE núm. 9212/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions urgents al CEIP Sant Jordi.

11102

E) RGE núm. 9213/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització de l'índex de qualitat en el treball a les Illes Balears.
11103
F) RGE núm. 9214/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de les polítiques d'igualtat de tracta entre homes i
dones.
11104

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 697/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a temps d'espera per
assignació de la prestació (III).
11105
B) A la Pregunta RGE núm. 899/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Comitè de seguretat i salut,
Conselleria d'Educació.
11105
C) A la Pregunta RGE núm. 2505/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del cap
del servei de Pediatria Hospital Comarcal d'Inca.
11105
D) A les Preguntes RGE núm. 2586/14 i 6803/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca i a anticonceptius orals prescrits a l'Ibsalut.
11105
E) A la Pregunta RGE núm. 2589/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria Hospital Comarcal
d'Inca.
11105
F) A la Pregunta RGE núm. 3933/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució Subdirecció
Mèdica del Sector Sanitari de Ponent.
11105
G) A la Pregunta RGE núm. 4415/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca.
11105
H) A la Pregunta RGE núm. 4750/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a taules salarials ensenyament
concertat.
11106
I) A la Pregunta RGE núm. 4751/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a taules salarials ensenyament
concertat (II).
11106
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J) A la Pregunta RGE núm. 4752/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a taules salarials ensenyament
concertat (III).
11106
K) A les Preguntes RGE núm. 5710/14 a 5713/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
citologies 2013, 2012, 2011, 2010.
11106
L) A les Preguntes RGE núm. 6074/14 i 6075/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics i ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics objectors.
11106
M) A la Pregunta RGE núm. 6485/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a residents universitaris
cursant estudis fora.
11106
N) A les Preguntes RGE núm. 6742/14 a 6744/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a disponibilitat
avió ambulància Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera.
11107
O) A la Pregunta RGE núm. 6764/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a actuacions departament
d'inspecció.
11107
P) A la Pregunta RGE núm. 6765/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a actuacions departament
d'inspecció (II).
11107
Q) A les Preguntes RGE núm. 6797/14 i 6802/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades i amb solAlicitud de reintegrament al Servei de Salut i abonaments per IVE del Servei de Salut a clíniques
privades (II).
11107
R) A la Pregunta RGE núm. 6823/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts 2014
(III).
11107
S) A les Preguntes RGE núm. 6826/14, 6827/14 i 6829/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a
desplaçaments malalts 2014 (I, II i IV).
11108
T) A la Pregunta RGE núm. 6828/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts 2013
(II).
11108
U) A les Preguntes RGE núm. 6841/14 i 6842/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
interrupció quirúrgica a Son Espases i conseqüències i a interrupció intervenció quirúrgica Son Espases.
11108
V) A la Pregunta RGE núm. 6882/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a rutes de vigilància predefinida
a Cabrera.
11109
X) A la Pregunta RGE núm. 6883/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a instalAlacions de detectors
GPS a les barques de vigilància subcontractades a Cabrera.
11109
Y) A la Pregunta RGE núm. 6884/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a mitjans de vigilància a
Cabrera.
11109
Z) A la Pregunta RGE núm. 6960/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Fusteret, juny 2014.
11109
AA) A la Pregunta RGE núm. 6961/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Mussol, juny 2014.
11109
AB) A la Pregunta RGE núm. 6962/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Pinaret, juny 2014.
11110
AC) A la Pregunta RGE núm. 6963/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa Medi
Obert, juny 2014.
11110
AD) A la Pregunta RGE núm. 6965/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Pinaret, juny 2014.
11110
AE) A la Pregunta RGE núm. 6966/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Mussol, juny 2014.
11110
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AF) A la Pregunta RGE núm. 6982/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anticonceptius orals,
juny 2014.
11110
AG) A la Pregunta RGE núm. 7014/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Programa de garantia
juvenil (II).
11111
AH) A la Pregunta RGE núm. 7019/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a

11111

AI) A la Pregunta RGE núm. 7020/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a Programa de garantia
juvenil (VIII).
11111
AJ) A la Pregunta RGE núm. 7021/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a Programa de garantia
juvenil (IX).
11111

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 9135/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre tot el procediment, des de l'obertura fins a la seva finalització, dels expedients als tres directors dels IES de Maó.
11112
B) RGE núm. 9209/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Salut, sobre la situació amb motiu de la infecció de febrer hemorràgica pel virus de l'ebola.
11112
C) RGE núm. 9246/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre la
preparació del sistema sanitari de les Illes Balears per atendre les possibles repercussions del virus de l'ebola.
11112
D) RGE núm. 9257/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre la resolució dels expedients disciplinaris als directors d'IES.
11112
E) RGE núm. 9459/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut, sobre
les mesures aplicades a la nostra comunitat autònoma davant la malaltia de l'ebola i de les conclusions de la reunió al Consell
interterritorial del Sistema Nacional de Salut el passat dia 10 d'octubre.
11112

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 2009/14 i 7175/14 a 7177/14.
11113
B) Creació de la Comissió no permanent d’investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres,
la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària,
la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els
convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases.
11113
C) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
11113

4. INFORMACIONS
A) Composició de la Junta de Personal, arran de les eleccions a la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears de dia 10
d'octubre de 2014.
11113

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014.
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1. PLE DEL PARLAMENT
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 8850/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria educativa.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Maria Núria
Riera i Martos.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8867/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a efectes de la sentència al TIL. (BOPIB núm.
167, de 3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Cristina Rita i
Maria Núria Riera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8851/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a interconnexió elèctrica entre
Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8864/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a instrument per aplicar el trilingüisme.
(BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8856/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obertura del portal Finances del
sector públic. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8865/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desenvolupament del trilingüisme. (BOPIB
núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8852/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a commemoració del Dia mundial
del turisme. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8857/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni de dependència entre
el Govern i el Consell Insular de Menorca. (BOPIB núm. 167,
de 3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8861/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció a les persones amb
dependència. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8858/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Diada de Protecció Civil.
(BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8862/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions estatutàries. (BOPIB núm. 167,
de 3 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8863/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Projecte de pressuposts
generals de l'Estat per a 2015. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre
de 2014).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8854/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades sobre menors i
dispositius mòbils. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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M)

P)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8859/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Projecte de pressuposts generals
de l'Estat per a 2015. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8860/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre ocupació. (BOPIB
núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
Q)
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8853/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb les
confraries de pescadors de les Illes Balears. (BOPIB núm. 167,
de 3 d'octubre de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8868/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a PGE 2015. (BOPIB núm. 167, de
3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8855/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni entre l'Ibsalut i
l'Associació espanyola contra el càncer per a ajuda psicològica.
(BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8866/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política trilingüe. (BOPIB
núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

11068

BOPIB núm. 169 - 17 d'octubre de 2014

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

cap abstenció, la creació de la comissió no permanent
d'investigació esmentada (escrit RGE núm. 8743/14, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 8832/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions
petrolíferes. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Rebuig a la creació d'una comissió no permanent
d’investigació sobre les inversions i l'execució d'obres
públiques amb cost desmesurat (RGE núm. 8770/14).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, rebutjà, per 22 vots a favor, 32 en contra i
cap abstenció, la creació de la comissió no permanent
d'investigació esmentada (escrit RGE núm. 8770/14, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT

A)
Creació de la Comissió no permanent d’investigació sobre
tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de
les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases (RGE núm. 8742/14).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, aprovà, per 37 vots a favor, 19 en contra i
cap abstenció, la creació de la comissió no permanent
d'investigació esmentada (escrit RGE núm. 8742/14, presentat
pel Grup Parlamentari Popular).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Rebuig a la creació d'una comissió no permanent
d’investigació sobre la construcció de l'Hospital de Son
Espases (elecció i compra del solar, posterior licitació i
adjudicació de les obres de construcció i pla de comunicació
realitzat per Over Marketing (RGE núm. 8743/14).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2014, rebutjà, per 24 vots a favor, 32 en contra i

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8172/14, relativa a rebuig a la modificació per a l'elecció
directa d'alcaldes, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
proposta de reforma electoral que no es faci amb l’objectiu de
donar major participació, eficàcia, eficiència i transparència a
les institucions democràtiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a no promoure cap modificació de la Llei Orgànica de règim
electoral general sense consens.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, en la
línia d’austeritat en la gestió dels recursos públics, a introduir
les reformes necessàries per reduir les despeses que les
eleccions suposen per a l’erari públic; així com a promoure
l’accés i la transparència a les dades i la gestió dels doblers
públics en els partits polítics."
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A la seu del Parlament, 14 d'octubre de 2014.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 d'octubre de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1220/14, relativa a mesures
de prevenció davant el consum de cànnabis, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté la
Pregunta RGE núm. 7614/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectiu de la balança fiscal. (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures per continuar informant els
joves de les Illes Balears sobre les conseqüències del consum de
cànnabis, sense dirigisme ni dramatisme, però deixant ben clars
quins són els efectes del consum d’aquesta droga.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme activitats dins el sistema educatiu
perquè els nostres joves estiguin ben informats sobre el consum
de drogues i puguin prendre les seves decisions amb
coneixement de causa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les tasques complementàries
d’informació i de formació que consideri oportunes en relació
amb el consum de cànnabis.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte les dades referents a Eivissa i a
continuar duent a terme les mesures específiques necessàries en
aquesta illa per evitar els decalatges en el consum de cànnabis
entre illes."
A la seu del Parlament, 14 d'octubre de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté la
Pregunta RGE núm. 7615/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per corregir el desequilibri de la balança fiscal.
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté la
Pregunta RGE núm. 7616/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fites per reduir el dèficit fiscal. (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Parlamentari Socialista, relatives a sistema de finançament.
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté la
Pregunta RGE núm. 7618/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proposta de règim especial de les Illes Balears. (BOPIB núm.
163, de 5 de setembre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

D)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté la
Pregunta RGE núm. 7619/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de creixement del PIB de les Illes Balears per a 2005.
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

H)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté la
Pregunta RGE núm. 7834/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas
Scala. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 7620/14 a 7623/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a Consell de Política Fiscal i
Financera d'agost de 2014. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).

Ordre de Publicació
I)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, debaté conjuntament les
preguntes RGE núm. 8257/14 a 8259/14, de l'Hble. Sr. Diputat
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
projectes d'alta tensió (I a III). (BOPIB núm. 164, de 12 de
setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 7831/14 a 7833/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2014, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
8172/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a la
modificació per a l'elecció directa d'alcaldes. (BOPIB núm. 164,
de 12 de setembre de 2014).

BOPIB núm. 169 - 17 d'octubre de 2014
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5748/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una comissió
conjunta contra les prospeccions petrolíferes. (BOPIB núm.
153, de 30 de maig de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8173/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a víctimes del franquisme.
(BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6147/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat i front comú amb
Canàries; rebuig a la declaració d'impacte ambiental (DIA)
sobre les prospeccions. (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de
2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 d'octubre de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1727/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió dels nous copagaments vinculats a diferents
presentacions del sistema de salut i de la cartera comuna
suplementària i la cartera comuna de serveis accessoris. (BOPIB
núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 8550/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures de protecció a l'artesania. (BOPIB núm. 166,
de 26 de setembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 7088/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dotació d'una nova Escola
Oficial d'Idiomes (EOI) a Palma. (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
B)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 686/14, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat.
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, rebutjà, per 5 vots a favor,
7 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, de solAlicitud de compareixença del
conseller d'Economia i Competitivitat sobre la situació actual i
les conseqüències que pot suposar el possible tancament de la
planta embotelladora de Coca-Cola a Palma.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 7482/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a nova Escola Oficial d'Idiomes a
Palma. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 1137/14, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, rebutjà, per 5 vots a favor,
7 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, de solAlicitud de compareixença del
conseller d'Economia i Competitivitat sobre la gestió del procés
de concessió del nou casino al Teatre Balear.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Aprovació de la modificació del pla de treball de la
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la infància en
situació de risc a les Illes Balears.

A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts RGE núm.
7617/14.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, el diputat Sr.
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
retirà la pregunta esmentada, relativa a inversions estatutàries
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre d'enguany), atès que la
donà per contestada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, aprovà la
modificació del pla de treball de la ponència esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
E)
Acord de creació de la Ponència per a conèixer l'estat
actual de les persones amb discapacitat a les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2014, acordà, per
assentiment, respecte de l'acord de la Mesa del Parlament de dia
28 de febrer de 2013, relatiu als escrits 9541/12 i 1093/13,
presentats per CERMI Illes Balears i per UNAC,
respectivament, de crear en el si de la Comissió d'Assumptes
Socials la ponència esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 687/14, de solAlicitud de
compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2014,
rebutjà, per 4 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, de solAlicitud
de compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre la situació actual respecte de la resolució
relativa als expedients del director de l'Institut de Maó i
l'obertura d'un nou expedient al director de l'Institut de
Marratxí.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda d'atendre la atendre la petició
de tramitació pel procediment d’urgència, i que, un cop
transcorreguts els 8 dies per tal que els grups parlamentaris
recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un
dossier documental, s'obri un termini de presentació
d'esmenes, de 8 dies, i que es tramitin davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Igualment, conformement amb l’establert a l’article 66.2
del Reglament de la cambra i a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar
sessions parlamentàries extraordinàries, la data de les quals
es fixaran oportunament, per a l’estudi, la tramitació i
l’aprovació, si pertoca, del projecte de llei esmentat; i,
consegüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es
pugui procedir a aquesta tramitació.
Finalment, conformement amb l’establert a l’article 67.2
del Reglament de la cambra, acorda de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar
els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de què es
tracta.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern , en la sessió de dia 10 d'octubre
de 2014, adoptà, entre d'altres , l'Acord següent:
15. Acord d'aprovació del Projecte de llei de modificació de
la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
L'article 41.1 de l' Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
disposa que "el Parlament està format pels diputats del territori
autònom, elegits per sufragi universal, igual , lliure, directe i
secret, mitjançant un sistema de representació proporcional que
ha d'assegurar una representació adequada de totes les zones del
territori".
L'article 41.3 fixa les circumscripcions electorals a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Per la seva banda, l'apartat 4 del mateix article 41 estableix
que "una llei del Parlament aprovada per majoria qualificada de
dos terços ha de regular el total de diputats que l'han d'integrar,
el nombre del diputats que correspon elegir a cada una de les
circumscripcions electorals i les causes d' inelegibilitat i
d'incompatibilitat que els afectin".
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en l'article 12.2 preveu
que "les atribucions d'escons a les distintes circumscripcions
insulars és la següent: 33 a l'illa de Mallorca, 13 a la de
Menorca, 12 a la d'Eivissa i 1 a la de Formentera".
L'objectiu de la modificació d'aquesta llei és l'aplicació de
mesures de contenció de la despesa pública també en la cambra
legislativa de les Illes Balears, sense que això suposi una
alteració de les regles bàsiques del consens parlamentari amb
què es va aprovar la Llei 8/1986, i tenint en compte, alhora,
l'augment de representativitat institucional que la creació d'un
consell insular propi ha suposat per a l'illa de Formentera.
Efectivament, amb l'article 61.1 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears s'institueix un quart consell insular, que dota de
més protagonisme en mitjans d'autogovern l'illa de Formentera.
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En els darrers anys, a les Illes Balears es desenvolupen
polítiques de contenció de la despesa pública, de la millora de
l'eficiència dels serveis públics i de la modernització
institucional de la comunitat autònoma. El legislatiu autonòmic
de les Illes Balears no pot ser aliè a aquestes polítiques.

decideixi !a realització de nous tràmits. El text aprovat ha
d'incloure una exposició de motius.
3. Una vegada aprovat el projecte de llei, el Govern n'acordarà
la tramesa al Parlament, juntament amb una memòria i els
antecedents necessaris per pronunciar-s'hi.

Per això, tot i reconeixent els esforços dels darrers anys de
reducció de despesa de la cambra representativa, el Parlament,
com a màxim representant de la voluntat dels ciutadans de les
Illes Balears, ha d'avançar en la contenció pressupostària i fer
palès un esforç d'estalvi. Per aquest motiu, la llei introdueix un
ajust en el nombre de diputats que constitueixen el Parlament de
les Illes Balears, de manera que redueix el nombre d'electes en
16 i el fixa en 43 escons.

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que l'any 2015 és any
electoral, atès que les darreres eleccions es varen dur a terme el
maig de 2011, i es pretén que aquesta modificació entri en vigor
abans de les eleccions que s'ha de fer el 2015; és per aquest
motiu que es decideix solAlicitar a la Mesa del Parlament que
tramiti el projecte de llei pel procediment d'urgència.

Amb la mesura que aquesta llei planteja es vol transmetre un
missatge a la ciutadania que totes les institucions, inclòs el
Parlament de les Illes Balears, també ajusten la seva despesa en
èpoques de crisi, després de les mesures de contenció de la
despesa implantades en l'Administració autonòmica amb la
reducció del nombre de conselleries i direccions generals, la
supressió i la suspensió de l'activitat de determinats òrgans
consultius, i la racionalització del sector públic autonòmic.
Tot mantenint el consens que va fonamentar l'aprovació de
la Llei 8/1986, amb aquesta modificació s'acompleix el mandat
estatutari de garantir una representació proporcional que ha
d'assegurar una representació adequada de totes les zones del
territori i d'elecció de diputats en totes les circumscripcions
electorals que es deriva de l'article 41 de l'Estatut, atès que es
manté l'escó representatiu de l'illa de Formentera i s'estableix
una reducció a cada una de la resta d'illes intentant adaptar-ne
el pes en la cambra a les noves circumstàncies.
Amb el respecte degut a l'autonomia del Parlament, en la
disposició addicional única es convida la cambra a l'estudi de
com aquesta reducció de diputats es pot reflectir en
l'organització del Parlament.
D'acord amb l'article 35 de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, el Govern exerceix la iniciativa
legislativa mitjançant l'elaboració, l'aprovació i la tramesa
posterior dels projectes de llei al Parlament.
Així mateix, l'article 36 de la Llei 4/2001 esmentada disposa
el següent:
1. El procediment d'elaboració dels projectes de llei, sens
perjudici dels tràmits que legalment tenen caràcter preceptiu,
s'inicia en la conselleria competent mitjançant la redacció d'una
proposta d'avantprojecte, al qual han d'adjuntar-se els estudis,
els informes i la documentació que es considerin oportuns.
En particular, s'hauran d'adjuntar, com a mínim, els informes
següents:
a) En cas d'introduir un silenci administratiu amb un efecte
desestimatori, un informe que motivi les raons imperioses
d'interès general que ho justifiquin.
b) En el supòsit d'establiment d'un règim d'autorització per
accedir o exercir una activitat de serveis, motivació suficient
sobre la concurrència dels requisits de no-discriminació,
necessitat i proporcionalitat d'aquest règim en el marc d'allò que
disposa la Llei bàsica estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
2 . El conseller competent ha d'elevar l'avantprojecte al Consell
de Govern perquè, si escau, l'aprovi com a projecte de llei o

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del
vicepresident i conseller de Presidència, adopta l'Acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposa l'article 117.1 del Reglament de la cambra, el
text del Projecte de llei esmentat abans.
Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que el Projecte de llei esmentat es tramiti pel procediment
d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100 del
Reglament de la cambra, pels motius que s'indiquen al final de
la part expositiva d'aquest Acord, dels quals es desprèn la
necessitat que la llei s'aprovi durant aquesta legislatura.
Quart. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l' article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 66.2 del Reglament
de la cambra, la convocatòria de sessions extraordinàries en
l'ordre del dia de les quals es proposa que s'inclogui, d'acord
amb els criteris d'ordenació que fixin els òrgans de la cambra,
la tramitació -en les fases del procediment que pertoquin- i
l'aprovació, si escau, del Projecte de llei de modificació de la
Llei 8/ 1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Cinquè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, tal com estableix l'article 97.2 del Reglament de la cambra,
habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar que es facin les
sessions extraordinàries esmentades en el punt anterior.
Sisè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament de la
cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes per a la tramitació
de l'assumpte inclòs en l'ordre del dia esmentat anteriorment."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
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A)
PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ
DE LA LLEI 8/1986, DE 26 DE NOVEMBRE,
ELECTORAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 41.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
disposa que “el Parlament està format pels diputats del territori
autònom, elegits per sufragi universal, igual, lliure, directe i
secret, mitjançant un sistema de representació proporcional que
ha d’assegurar una representació adequada de totes les zones del
territori”.
L’article 41.3 fixa les circumscripcions electorals en les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Per la seva banda, l’apartat 4 del mateix article 41 estableix
que “una llei del Parlament aprovada per majoria qualificada de
dos terços ha de regular el total de diputats que l’han d’integrar,
el nombre de diputats que correspon elegir a cada una de les
circumscripcions electorals i les causes d’inelegibilitat i
d’incompatibilitat que els afectin”.
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Amb la mesura que aquesta Llei planteja es vol transmetre
un missatge a la ciutadania que totes les institucions, inclòs el
Parlament de les Illes Balears, també ajusten la seva despesa en
èpoques de crisi, després de les mesures de contenció de la
despesa implantades en l’Administració autonòmica amb la
reducció del nombre de conselleries i direccions generals, la
supressió i suspensió de l’activitat de determinats òrgans
consultius, i la racionalització del sector públic autonòmic.
Tot mantenint el consens que va fonamentar l’aprovació de
la Llei 8/1986, amb aquesta modificació s’acompleix el mandat
estatutari de garantir una representació proporcional que ha
d’assegurar una representació adequada de totes les zones del
territori i d’elecció de diputats en totes les circumscripcions
electorals que es deriva de l’article 41 de l’Estatut, atès que es
manté l’escó representatiu de l’illa de Formentera i s’estableix
una reducció a cada una de la resta d’illes intentant adaptar-ne
el pes en la cambra a les noves circumstàncies.
Amb el respecte degut a l’autonomia del Parlament, en la
disposició addicional única es convida la cambra a l’estudi de
com aquesta reducció de diputats es pot reflectir en
l’organització del Parlament.
Article primer

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en l’article 12.2preveu
que “les atribucions d’escons a les distintes circumscripcions
insulars és la següent: 33 a l’illa de Mallorca, 13 a la de
Menorca, 12 a la d’Eivissa i 1 a la de Formentera”.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 12 de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 12

L’objectiu de la modificació d’aquesta Llei és l’aplicació de
mesures de contenció de la despesa pública també en la cambra
legislativa de les Illes Balears, sense que això suposi una
alteració de les regles bàsiques del consens parlamentari amb
què es va aprovar la Llei 8/1986, i tenint en compte, alhora,
l’augment de representativitat institucional que la creació d’un
consell insular propi ha suposat per a l’illa de Formentera.
Efectivament, amb l’article 61.1 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears s’institueix un quart consell insular, que dota de
més protagonisme en mitjans d’autogovern l’illa de Formentera.
En els darrers anys, a les Illes Balears es desenvolupen
polítiques de contenció de la despesa pública, de la millora de
l’eficiència dels serveis públics i de la modernització
institucional de la Comunitat Autònoma. El legislatiu autonòmic
de les Illes Balears no pot ser aliè a aquestes polítiques.
Per això, tot i reconeixent els esforços dels darrers anys de
reducció de despesa de la cambra representativa, el Parlament,
com a màxim representant de la voluntat dels ciutadans de les
Illes Balears, ha d’avançar en la contenció pressupostària i fer
palès un esforç d’estalvi. Per aquest motiu, la Llei introdueix un
ajustament en el nombre de diputats que constitueixen el
Parlament de les Illes Balears, de manera que redueix el nombre
d’electes en 16 i el fixa en 43 escons.

1, El Parlament de les Illes Balears està integrat per 43
diputats elegits a les quatre circumscripcions insulars.
2. L’atribució d’escons a les diferents circumscripcions
insulars és la següent: 24 a l’illa de Mallorca, 9 a la de
Menorca, 9 a la d’Eivissa i 1 a la de Formentera.
3. L’atribució dels escons a les candidatures que hagin
superat el percentatge que estableix l’apartat següent s’ha de
fer de conformitat amb el que disposen les lletres b), c), d)
i e) de l’article 163.1 de la Llei orgànica del règim electoral
general, a cada una de les circumscripcions electorals.
4. A l’efecte de l’atribució d’escons, no s’han de tenir en
compte les candidatures que no hagin obtingut, almenys, el
5 % dels vots vàlids emesos en la circumscripció.”
Article segon
S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 8/1986,
de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que queda redactada de la manera següent:
“Disposició addicional cinquena
Denominacions
Totes les denominacions en relació amb electors,
diputats, titulars d’òrgans, càrrecs, professions i funcions
que apareixen en aquesta Llei en gènere masculí s’han
d’entendre referides al masculí o al femení segons el sexe
del titular o de la persona que es tracti en cada cas.”
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Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Disposició addicional única
El Parlament ha d’analitzar l’afectació que la reducció
d’escons suposa en la seva organització i podrà proposar, si
escau, la reducció del nombre de comissions i/o la disminució
del nombre dels seus membres, els de la Mesa, i també la
racionalització dels mitjans personals i materials. Si d’aquesta
anàlisi en resulta una necessitat de redimensionament de la seva
organització tal com la preveu el vigent títol IV del Reglament,
podrà proposar, quan pertoqui, una reforma del Reglament del
Parlament.
Disposició transitòria única
L’entrada en vigor d’aquesta Llei no afecta la composició
actual del Parlament, que restarà inalterada fins a la primera
convocatòria d’eleccions al Parlament de les Illes Balears que
es dugui a terme després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició final única

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria educativa.
Política general en matèria educativa
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre el desenvolupament del curs escolar 20142015.
Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9080/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'obres. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9256/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8850/14, relativa a
política general en matèria educativa. (Mesa de 15 d'octubre
de 2014).
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 9081/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria educativa. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
8850/14, relativa a política general en matèria educativa, la
moció següent.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria d'obres.
Política general en matèria d'obres
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la situació de les obres del Palau de
Congressos de Palma.

Política general en matèria educativa
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Decret
15/2013, de 19 d’abril, i l’Ordre de desenvolupament de 9 de
maig ja no són vigents a les Illes Balears, i que la normativa per
la qual s’han de regir l’ensenyament de les llengües és la Llei de
normalització lingüística i el Decret 92/1997, de 4 de juliol.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’autonomia
dels centres educatius de les Illes Balears per elaborar i aprovar
el seu propi projecte lingüístic de centre adaptat al seu context
sociolingüístic.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recomanar els centres docents que l’elaboració
del seu projecte lingüístic inclogui la intensificació de
l’aprenentatge d’una tercera llengua segons les seves
possibilitats reals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar i estendre la implantació de les
Seccions Europees als centres docents de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un nou model educatiu plurilingüe amb
els recursos necessaris i amb el consens social i polític que el
faci viable i perdurable en el temps.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir amb caràcter d’urgència els llocs
d’inspectors accidentals acomiadats a principi de curs tenint en
compte la normativa anterior a l’ordre de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 9 de juliol de 2013,
declarada nulAla pel TSJIB.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar programes d’atenció a la diversitat i
reforç escolar com a eines vàlides de lluita contra el fracàs
escolar i l’abandonament prematur.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar i publicar els indicadors educatius a
la pàgina web de l’IAQSE.
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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RGE núm. 9088/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol
de l'ebola (III). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9089/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol
de l'ebola (IV). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9090/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol
de l'ebola (V). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9094/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos
relatius a l'ebola. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9096/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a simulacres
relatius a l'ebola. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (I). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9098/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (II). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9099/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pàrquing
de Can Misses. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9100/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
especialitats de Can Misses. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9101/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de
personal de Can Misses. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 9045/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ibiza World
Championship (I). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9046/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ibiza World
Championship (II). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9086/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol
de l'ebola. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9087/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol
de l'ebola (II). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9102/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
colAlaboració amb la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9103/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions de personal 2013. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9104/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions de personal 2012. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9105/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions de personal 2011. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
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RGE núm. 9106/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aspirants a les places de personal docent 2013. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9107/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aspirants a les places de personal docent 2012. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9108/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aspirants a les places de personal docent 2011. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9109/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos presentats a la selecció de personal docent 2013.
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9110/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos presentats a la selecció de personal docent 2012.
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9111/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos presentats a la selecció de personal docent 2011.
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assessoria
lingüística a IB3. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assessoria
lingüística a IB3 (II). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9116/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assessoria
lingüística a IB3 (III). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9117/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estació
marítima del port vell de Ciutadella. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9118/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estació
marítima del port vell de Ciutadella (II). (Mesa de 15 d'octubre
de 2014).
RGE núm. 9119/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estació
marítima del port vell de Ciutadella (III). (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9120/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estació
marítima del port vell de Ciutadella (IV). (Mesa de 15
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9121/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Can Saura.
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9126/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
oberts a directors de Menorca. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9127/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
oberts a directors de Menorca (II). (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9128/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
oberts als directors de Maó. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9132/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatge a Cuba
i República Dominicana (cost). (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9140/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicitud
de plaça a l'escola pública, Mallorca 2014. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9142/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicitud
de plaça a l'escola pública, Menorca 2014. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9143/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicitud
de plaça a l'escola pública, Eivissa 2014. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9144/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015. (Mesa
de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9145/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 (II).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9146/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 (III).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9147/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
trasplantament hepàtic. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9148/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a elaboració
dels PIA. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9149/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
ajudes econòmiques 2014. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9150/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
ajudes econòmiques 2013. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9151/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
ajudes econòmiques 2012. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9152/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació de residència 2014. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9153/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació de residència 2013. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9154/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació de residència 2012. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9155/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació de centre de dia 2014. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9156/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació de centre de dia 2012. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9157/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació de centre de dia 2013. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9158/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació d'ajuda a domicili 2014. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9159/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació d'ajuda a domicili 2012. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9160/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació d'ajuda a domicili 2013. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9161/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació per promoció d'autonomia 2013. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9162/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA,
prestació per promoció d'autonomia 2014. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9163/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda
del president l'abril de 2014. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9164/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pobresa
infantil. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9165/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a trasllat del
CSIC. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (I).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (II).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (III).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (IV).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (V).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9191/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (VI).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(VII). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(VIII). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9194/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (IX).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9195/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (X).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (22).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (XI).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (23).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(XII). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9210/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de llei de règim patrimonial del matrimoni. (Mesa de
15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(XIII). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9222/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (I). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (14).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9200/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (15).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9201/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (16).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9202/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (17).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (18).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (19).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (20).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola (21).
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9223/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (II). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9224/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (III). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9225/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (IV). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9226/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (V). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9227/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (VI). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9228/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (VII). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9229/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (VIII). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9230/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (IX). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9231/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (X). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9232/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball a
temps parcial (XI). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9260/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (I). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
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del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Ibiza World Championship (I)

RGE núm. 9261/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (II). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

Quins acords, contractes i/o autoritzacions ha atorgat el
Govern de les Illes Balears als organitzadors de l'esdeveniment
Ibiza Worl Championship per a la seva celebració?

RGE núm. 9262/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (III). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9263/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (IV). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9264/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (V). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9265/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (VI). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

Palma, a 6 d'octubre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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 al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Ibiza World Championship (II)

RGE núm. 9266/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball fix
discontinu (VII). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9267/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prepara (I). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

Quins informes ha elaborat la conselleria en relació amb
possibles impactes mediambientals sobre l'entorn del Parc
natural de Ses Salines per part de la celebració de
l'esdeveniment Ibiza Worl Championship?
Palma, a 6 d'octubre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

RGE núm. 9268/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prepara (II). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9269/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prepara (III). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9270/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prepara (IV). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9271/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prepara (V). (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

C)
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.
Protocol de l'ebola
Quan es va donar l'ordre d'elaboració de l'adaptació de la
comunitat autònoma al protocol de l'ebola?

RGE núm. 9290/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 10 d'octubre.
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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 al vicepresident i conseller de Presidència

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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Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Protocol de l'ebola (II)
Quin dia es va començar a elaborar l'adaptació de la
comunitat autònoma del protocol de l'ebola?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Protocol de l'ebola (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
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.
Cursos relatius a l'ebola
Quants de cursos s'han realitzar en relació amb la malaltia de
l'ebola dirigits al personal sanitari des de l'1 de març de 2014
fins al 30 de setembre de 2014? Se solAlicita especificació de la
data, el lloc on s'ha celebrat i el detall de a qui anava dirigit.

Quin dia es va tenir conclòs el protocol de l'adaptació de la
comunitat autònoma al protocol de l'ebola?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
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.
Protocol de l'ebola (IV)
Quin va ser el procediment i els departaments que varen
elaborar u supervisar l'adaptació a la comunitat autònoma del
protocol de l'ebola?

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.
Simulacres relatius a l'ebola
Quants de simulacres s'han realitzat en relació a l'aplicació
de l'ebola amb el personal sanitari des de l'1 de març de 2014
fins al 30 de setembre de 2014? Se solAlicita especificació del
lloc on s'han dut a terme, de la data i dels departaments o serveis
que hi intervingueren.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
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.
Protocol de l'ebola (V)
Quin va ser l'organisme de salut, departament, servei que va
aprovar definitivament l'adaptació a la comunitat autònoma del
protocol de l'ebola? Quin dia? Es va aixecar acta? En cas
afirmatiu, en solAlicitam una còpia.

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.
Servei de radioteràpia a Eivissa (I)
Quan té previst la Conselleria de Salut posar en marxa el
servei de radioteràpia a Eivissa?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Augment de personal de Can Misses

K)

Té previst la Conselleria de Salut augmentar el personal de
Can Misses, una vegada que s'hagi efectuat el trasllat al nou
hospital en la seva totalitat?

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.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Servei de radioteràpia a Eivissa (II)
Quines empreses s'han presentat al concurs de radioteràpia
d'Eivissa?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, 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.
L)

Conveni de colAlaboració amb la Policlínica Nuestra Señora del
Rosario

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.

S'ha signat l'any 2014 un conveni de colAlaboració amb la
Policlínica Nuestra Señora del Rosario per atendre pacients de
neurocirurgia?

Pàrquing de Can Misses

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Ha tancat la negociació amb la concessionària del nou
Hospital Can Misses per rebaixar el preu del pàrquing?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

M)
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.

Contractacions de personal docent 2013
Quantes contractacions de personal docent per departament
es van realitzar a la UIB l'any 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Especialitats de Can Misses
Per quin motiu no s'ha produït el trasllat de la majoria
d'especialitats de Can Misses al nou hospital confinant?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, la diputada
sotasignant formula al 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Contractacions de personal docent 2012
Quantes contractacions de personal docent per departament
es van realitzar a la UIB l'any 2012?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.
Aspirants a les places de personal docent 2011

Contractacions de personal docent 2011
Quantes contractacions de personal docent per departament
es van realitzar a la UIB l'any 2011?

Quants/es aspirants a les places de personal docent es van
presentar a la UIB l'any 2011?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

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.
Recursos presentats a la selecció de personal docent 2013

Aspirants a les places de personal docent 2013
Quants/es aspirants a les places de personal docent es van
presentar a la UIB l'any 2013?

Quants recursos s'han presentat en relació amb la selecció de
personal docent de la UIB per departament l'any 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
T)
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.
Recursos presentats a la selecció de personal docent 2012

Aspirants a les places de personal docent 2012
Quants/es aspirants a les places de personal docent es van
presentar a la UIB l'any 2012?

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quants recursos s'han presentat en relació amb la selecció de
personal docent de la UIB per departament l'any 2012?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Assessoria lingüística a IB3 (III)

Y)

Quins criteris lingüístics utilitza el servei d'assessorament
d'IB3?

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.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Recursos presentats a la selecció de personal docent 2011
Quants recursos s'han presentat en relació amb la selecció de
personal docent de la UIB per departament l'any 2011?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Estació marítima del Port vell de Ciutadella
Z)
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 Direcció General de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troba en aquests moments l'estació
marítima del Port vell de Ciutadella?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Assessoria lingüística a IB3
Quines persones (nom, titulació i sistema contractual) actuen
a IB3 Ràdio i a IB3 Televisió com a assessores lingüístiques?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Estació marítima del Port vell de Ciutadella (II)
AA)
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 Direcció General de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Hi ha cap acord o negació respecte de l'ús de l'estació
marítima del Port vell de Ciutadella?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Assessoria lingüística a IB3 (II)
Quina persona actua com a directora o cap del servei
d'assessorament lingüístic a IB3 Ràdio i a IB3 Televisió?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Estació marítima del Port vell de Ciutadella (III)
AB)
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 Direcció General de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les previsions del Govern respecte de l'ús de
l'estació marítima del Port vell de Ciutadella?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
AF)
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 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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedients oberts a directors de Menorca (II)

Estació marítima del Port vell de Ciutadella (IV)
Estaria disposat Ports de les Illes Balears i el Govern de les
Illes a conveniar amb el Ministeri de Justícia l'ús de l'estació
marítima del Port vell de Ciutadella?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Va iniciar la Conselleria d'Educació i el Departament
d'Inspecció actuacions prèvies i/o obertura d'expedient, arran
dels projectes TIL per al curs 2013-2014, als directors dels IES
de Ferreries i Alaior?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

AJ)
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
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Can Saura

Expedients oberts a directors de Maó

Considera el Govern que es respecta el conveni entre la
conselleria i l'Ajuntament de Ciutadella per a la rehabilitació de
Can Saura si, finalment, aquest immoble ja restaurat es destina
temporalment o definitivament a la ubicació dels jutjats?

Quin és el motiu de la paralització durant quasi vuit mesos
de la tramitació dels expedients als directors de Maó, quan ja
s'havia presentat una proposta de resolució per part del
Departament d'Inspecció?

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Expedients oberts a directors de Menorca

Cost del viatge a Cuba i República Dominicana

Quants expedients sancionadors va iniciar la Conselleria
d'Educació i el Departament d'Inspecció a directors de Menorca,
arran de la tramitació i l'aprovació dels projectes lingüístics
regulats pel decret TIL per al curs 2013-2014?

Quin ha estat el cost total del desplaçament, detallar per
persones i conceptes (bitlles d'avió, hotels, restaurants, ...) del
viatge realitzat per la Vicepresidència i membres d'IB3 a Cuba
i República Dominicana el passat mes de setembre?

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

SolAlicitud de plaça a l'escola pública a Mallorca, 2014

Adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015

Quants d'alumnes de Mallorca han solAlicitat plaça a l'escola
pública i s'han quedat sense la plaça solAlicitada a 15 de
setembre de 2014? Es demana detall de cadascun dels centres
escolars.

A quants d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que
demanaven en primer lloc el curs 2014-2015? Se solAlicita detall
per cadascuna de les illes.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 (II)

SolAlicitud de plaça a l'escola pública a Menorca, 2014
Quants d'alumnes de Menorca han solAlicitat plaça a l'escola
pública i s'han quedat sense la plaça solAlicitada a 15 de
setembre de 2014? Es demana detall de cadascun dels centres
escolars.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A quants d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que
demanaven en segon lloc el curs 2014-2015? Se solAlicita detall
per cadascuna de les illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
SolAlicitud de plaça a l'escola pública a Eivissa, 2014
Quants d'alumnes d'Eivissa han solAlicitat plaça a l'escola
pública i s'han quedat sense la plaça solAlicitada a 15 de
setembre de 2014? Es demana detall de cadascun dels centres
escolars.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 (III)
A quants d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que
demanaven en tercer lloc el curs 2014-2015? Se solAlicita detall
per cadascuna de les illes.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

11088

BOPIB núm. 169 - 17 d'octubre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Trasplantament hepàtic

PIA, ajudes econòmiques 2013

Quantes persones de la comunitat autònoma varen necessitar
un trasplantament hepàtic? Se solAlicita informació detallada per
anys des de 2008 fins a 2013, així com el nom de l'hospital on
es va realitzar l'operació.

Quants de PIA s'han signat amb prestació d'ajudes
econòmiques de gener a agost de 2013? Se solAlicita detall per
mes.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

AV)
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.
PIA, ajudes econòmiques 2012

Elaboració dels PIA
S'han donat ordres o suggeriments als tècnics que elaboren
els PIA que no pactin amb la família de la persona dependent la
prestació econòmica com una prestació més del servei de
dependència i les orientin cap a residències, centres de dia i
teleassistència?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
PIA, ajudes econòmiques 2014
Quants de PIA s'han signat amb prestació d'ajudes
econòmiques de gener a agost de 2014? Se solAlicita detall per
mes.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quants de PIA s'han signat amb prestació d'ajudes
econòmiques de gener a agost de 2012? Se solAlicita detall per
mes.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
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.
PIA, prestació de residència 2014
Quants de PIA s'han signat amb prestació de residència de
gener a agost de 2014? Se solAlicita detall per mes.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
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.

AY)
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.

BB)
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.

PIA, prestació de residència 2013

PIA, prestació de centre de dia 2012

Quants de PIA s'han signat amb prestació de residència de
gener a agost de 2013? Se solAlicita detall per mes.

Quants de PIA s'han signat amb prestació de centre de dia de
gener a agost de 2012? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BC)
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.

PIA, prestació de residència 2012

PIA, prestació de centre de dia 2013

Quants de PIA s'han signat amb prestació de residència de
gener a agost de 2012? Se solAlicita detall per mes.

Quants de PIA s'han signat amb prestació de centre de dia de
gener a agost de 2013? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BD)
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.

PIA, prestació de centre de dia 2014

PIA, prestació d'ajuda a domicili 2014

Quants de PIA s'han signat amb prestació de centre de dia de
gener a agost de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Quants de PIA s'han signat amb prestació d'ajuda a domicili
de gener a agost de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PIA, prestació per promoció d'autonomia 2014

BE)
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.

Quants de PIA s'han signat amb prestació per promoció
d'autonomia des de gener fins a agost de 2014?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

PIA, prestació d'ajuda a domicili 2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de PIA s'han signat amb prestació d'ajuda a domicili
de gener a agost de 2012? Se solAlicita detall per mes.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

BI)
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 Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Agenda de president d'abril 2014

BF)
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 va ser l'agenda del president els dies 9, 10 i 23 d'abril
de 2014?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

PIA, prestació d'ajuda a domicili 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de PIA s'han signat amb prestació d'ajuda a domicili
de gener a agost de 2013? Se solAlicita detall per mes.
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

BJ)
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.

Pobresa infantil

BG)
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.

Quin ha estat el criteri objectiu que justifica la distribució
dels 879.975 euros entre els municipis de les Illes segons consta
a la resposta a la pregunta parlamentària 7266/2014?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

PIA, prestació per promoció d'autonomia 2013
Quants de PIA s'han signat amb prestació per promoció
d'autonomia durant l'any 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Trasllat del CSIC
BH)
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.

Té la voluntat la Conselleria de Salut de traslladar el
laboratori del CSIC? Si la contestació és afirmativa, on?, quan
es realitzarà el trasllat?, amb quin pressupost es realitzarà un
trasllat tan delicat?, què es farà amb les instalAlacions i local que
es deixin?
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Palma, a 8 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (I)
Quan es va començar a elaborar el protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola a les Illes
Balears?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (IV)
Quantes sessions formatives en relació amb la malaltia pel
virus de l'ebola s'han realitzat a Balears des de dia 1 d'agost a
dia 8 d'octubre de 2014? Se solAlicita concreció del nombre de
sessions, on s'han celebrat, els dies, si anaven dirigides a
personal sanitari o no sanitari, el nombre de persones assistents
i el temps de duració.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (II)
Quan es varen donar instruccions per començar a elaborar el
protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola a les Illes Balears?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (III)
Qui va participar en l'elaboració del protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola a les Illes
Balears? Relació de persones, formació i nivell de
responsabilitat.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BP)
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.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (V)
Quantes sessions formatives per a aprenentatge i simulació
amb equipament de protecció individual en relació amb la
malaltia pel virus de l'ebola s'han realitzat a Balears des de dia
1 d'agost a dia 8 d'octubre de 2014? Se solAlicita concreció del
nombre de sessions, on s'han celebrat, els dies, si anaven
dirigides a personal sanitari o no sanitari, el nombre de persones
assistents i el temps de duració.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BT)
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.

Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (VI)

Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (IX)

Com i quin dia es va distribuir el protocol d'actuació davant
casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la gerència d'Atenció
Primària de Mallorca?

Quants d'equipaments de protecció individual en relació amb
la malaltia pel virus de l'ebola han estat distribuïts a cada
hospital del Servei de Salut i distribució per serveis, a dia 8
d'octubre de 2014?

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (VII)
Qui ha decidit l'adquisició del tipus d'equipaments de
protecció individual en relació amb la malaltia pel virus de
l'ebola? Relació per hospital i Atenció Primària.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BU)
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.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (X)
Quan es va iniciar l'elaboració del protocol d'actuació davant
casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la gerència d'Atenció
Primària de Mallorca?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (VIII)
Per què hi ha variabilitat entre els diferents equipaments de
protecció individual en relació amb la malaltia pel virus de
l'ebola que s'han distribuït als diferents centres assistencials?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BV)
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.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (XI)
Quan va finalitzar l'elaboració del protocol d'actuació davant
casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la gerència d'Atenció
Primària de Mallorca?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CA)
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.

Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (XII)

Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (15)

Qui va participar en l'elaboració del protocol d'actuació
davant casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la gerència
d'Atenció Primària de Mallorca? Relació de persones, formació
i nivell de responsabilitat.

Quantes sessions formatives en relació amb la malaltia pel
virus de l'ebola s'han realitzat a centres de salut de Balears des
de dia 1 d'agost a dia 8 d'octubre de 2014, especificant el centre
de salut, el nombre de sessions, on s'han celebrat, els dies, si
anaven dirigides a personal sanitari o no sanitari, el nombre de
persones assistents i el temps de duració.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (XIII)
Com i quin dia es va distribuir el protocol d'actuació davant
casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la gerència d'Atenció
Primària de Mallorca?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (16)
Quantes sessions formatives per a aprenentatge i simulació
amb equipament de protecció individual en relació amb la
malaltia pel virus de l'ebola s'han realitzat a centres de salut de
Balears des de dia 1 d'agost a dia 8 d'octubre de 2014,
especificant el centre de salut, el nombre de sessions, on s'han
celebrat, els dies, si anaven dirigides a personal sanitari o no
sanitari, el nombre de persones assistents i el temps de duració.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (14)
Quants d'equipaments de protecció individual en relació amb
la malaltia pel virus de l'ebola han estat distribuïts a cada centre
de salut del Servei de Salut, a dia 8 d'octubre de 2014? Relació
d'equipaments per centre.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (17)
Com i quin dia es va distribuir el protocol d'actuació davant
casos de la malaltia pel virus de l'ebola al 061?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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CD)
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.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (18)
Quants equipaments de protecció individual en relació amb
la malaltia pel virus de l'ebola han estat distribuïts al 061 a dia
8 d'octubre de 2014? Relació d'equipaments per dispositiu
assistencial.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
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.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (21)
S'han realitzat reunions des de la Conselleria de Salut amb
clíniques i dispositius assistencials de caràcter privat o aliens al
Servei de Salut? Relació de reunions, amb qui i quan.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (19)
Quantes sessions formatives en relació amb la malaltia pel
virus de l'ebola s'han realitzat als dispositius assistencials del
061 des de dia 1 d'agost a dia 8 d'octubre de 2014, especificant
el dispositiu assistencial, el nombre de sessions, on s'han
celebrat, els dies, si anaven dirigides a personal sanitari o no
sanitari, el nombre de persones assistents i el temps de duració.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
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.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (22)
S'han realitzat reunions des de la Conselleria de Salut amb
clíniques i dispositius assistencials de caràcter privat o aliens al
Servei de Salut? Relació de reunions, amb qui i quan.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (20)
Quantes sessions formatives per a aprenentatge i simulació
amb equipament de protecció individual en relació amb la
malaltia pel virus de l'ebola s'han realitzat als dispositius
assistencials del 061 des de dia 1 d'agost a dia 8 d'octubre de
2014, especificant el dispositiu assistencial, el nombre de
sessions, on s'han celebrat, els dies, si anaven dirigides a
personal sanitari o no sanitari, el nombre de persones assistents
i el temps de duració.

CI)
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.
Protocol d'actuació davant casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (23)
S'han realitzat reunions des de la Conselleria de Salut amb
sectors econòmics, institucionals i d'altres que no siguin
sanitaris? Relació de reunions, amb qui i quan.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

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'Economia i
Competitivitat 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projecte de llei de règim patrimonial del matrimoni

Treball a temps parcial (III)
Té previst el Govern de les Illes Balears presentar al
Parlament de les Illes Balears, durant aquest període de
sessions, el Projecte de llei de règim patrimonial del matrimoni?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Quina ha estat l'evolució de la taxa d'ocupació a temps
complet i a temps parcial els anys 2011, 2012 i 2013 a les Illes?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Treball a temps parcial (I)

Treball a temps parcial (IV)

Quina ha estat l'evolució a cadascuna de les Illes Balears de
l'ocupació a temps parcial 2011-2013?

Quina és la incidència del treball a temps parcial per edat els
anys 2011, 2012 i 2013 a les Illes?

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Treball a temps parcial (II)

Treball a temps parcial (V)

Quina és la incidència de l'ocupació a temps parcial per sexe
el 2001, 2012 i 2013 a les Illes?

Quina és la incidència del treball a temps parcials segons
l'ocupació (1 dígit) i el sexe el 2011, el 2012 i el 2013 a les Illes
Balears?

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

11096

BOPIB núm. 169 - 17 d'octubre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Treball a temps parcial (VI)

Treball a temps parcial (IX)

Quina ha estat l'evolució dels contractes a temps parcial i el
seu pes sobre el total de la contractació a cadascuna de les Illes
Balears el període 2011-2013?

Quants treballadors d'alta a la Seguretat Social tenen
contractes a temps parcial a cadascuna de les Illes Balears, per
sexe, edat i tipus de contracte, el 2013?

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Treball a temps parcial (VII)

Treball a temps parcial (X)

Quants treballadors d'alta a la Seguretat Social tenen
contractes a temps parcial a cadascuna de les Illes Balears, per
sexe, edat i tipus de contracte, el 2011?

Quina és la incidència del treball a temps parcial
(treballadors d'alta al règim general de la Seguretat Social amb
contracte a temps parcials sobre el total d'afiliats) a cadascuna
de les Illes Balears per sexe, edat i tipus de contracte, el 2013?

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Treball a temps parcial (VIII)
Treball a temps parcial (XI)
Quants treballadors d'alta a la Seguretat Social tenen
contractes a temps parcial a cadascuna de les Illes Balears, per
sexe, edat i tipus de contracte, el 2012?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quin és el rànquing de la taxa de parcialitat per secció
econòmica i sexe a les Illes Balears el 2013?
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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CV)
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.
Treball fix discontinu (I)
Quina ha estat l'evolució a cadascuna de les Illes Balears de
l'ocupació fixa discontinua 2011-2013?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 al conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Treball fix discontinu (IV)
Quants treballadors d'alta a la Seguretat Social tenen
contractes fixos discontinus a cadascuna de les Illes Balears per
activitat econòmica a cadascun dels mesos de 2011?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 al conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Treball fix discontinu (V)
Quants treballadors d'alta a la Seguretat Social tenen
contractes fixos discontinus a cadascuna de les Illes Balears per
activitat econòmica a cadascun dels mesos de 2012?

Treball fix discontinu (II)
Quina ha estat l'evolució de la taxa d'ocupació fixa
discontinua els anys 2011, 2012 i 2013 a les Illes?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
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.
Treball fix discontinu (III)
Quina és la incidència del treball fix discontinu segons
l'ocupació (1 dígit) el 2011, el 2012 i el 2013 a cadascuna de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 al conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Treball fix discontinu (VI)
Quants treballadors d'alta a la Seguretat Social tenen
contractes fixos discontinus a cadascuna de les Illes Balears per
activitat econòmica a cadascun dels mesos de 2013?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 al conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Treball fix discontinu (VII)
Quants treballadors d'alta a la Seguretat Social tenen
contractes fixos discontinus a cadascuna de les Illes Balears per
activitat econòmica a cadascun dels mesos transcorreguts de
2014?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

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 al conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Pla Prepara (IV)
Quants són per mesos els beneficiaris del Pla Prepara a
cadascuna de les Illes el 2013?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Pla Prepara (I)
Quants són per mesos els beneficiaris del Pla Prepara a
cadascuna de les Illes el 2010?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
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.
Pla Prepara (V)
Quants són en els mesos transcorreguts de 2014, els
beneficiaris del Pla Prepara a cadascuna de les Illes?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Pla Prepara (II)
Quants són per mesos els beneficiaris del Pla Prepara a
cadascuna de les Illes el 2011?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, 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.
DF)
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.
Pla Prepara (III)
Quants són per mesos els beneficiaris del Pla Prepara a
cadascuna de les Illes el 2012?

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 10
d'octubre
Quins són els assumptes d'urgència s'han introduït al Consell
de Govern de dia 10 d'octubre de 2014?
Palma, a 10 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Ordre de Publicació
RGE núm. 9124/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients als
directors de Maó, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

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'Educació, Cultura i Esports.
Expedients als directors de Maó

RGE núm. 9125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients als
directors de Maó (II), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

Creu la consellera d'Educació, Cultura i Universitats que els
expedients oberts als directors dels IES de Maó eren pertinents
i motivats?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 9215/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a efectes del Pla econòmic financer (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 15
d'octubre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9216/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a efectes del Pla econòmic financer (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9217/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a efectes de les normes sobre mobilitat, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9218/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment del requeriment amb la inconstitucionalitat de la
Llei de funció pública, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9219/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a diferència entre el complement específic i el complement de
destinació, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9220/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a complement retributiu, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9221/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estendre i aplicar resolucions judicials, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 15
d'octubre de 2014).
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
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'Educació, Cultura i Esports.
Expedients als directors de Maó (II)
Creu la consellera d'Educació, Cultura i Universitats que els
expedients oberts als directors dels IES de Maó eren
"expedients polítics"?
Palma, a 8 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Efectes del Pla econòmic financer (I)
Quins han estat els efectes que han produït les normes sobre
jornada i horaris del personal funcionari al servei de
l'Administració General de la comunitat autònoma, adoptades
des del Pla econòmic financer?
Palma, a 7 d'octubre de 2014.
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.

D)

G)

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'Administracions Públiques
del 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, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Efectes del Pla econòmic financer (II)

Diferència entre el complement específic i el complement de
destinació

Quins han estat els efectes que han produït les normes sobre
baixes per IT del personal funcionari al servei de
l'Administració General de la comunitat autònoma, adoptades
des del Pla econòmic financer?

Quina diferència hi ha, a parer seu, entre el complement
específic i el complement de destinació que percep el personal
funcionari al servei de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Efectes de les normes sobre mobilitat
Complement retributiu
Quins efectes han produït les normes sobre mobilitat del
personal funcionari al servei de l'Administració General de la
comunitat autònoma, adoptades mitjançant decret llei?
Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Pensa que és just mantenir el complement retributiu establert
per al personal funcionari que ha ocupat càrrecs polítics, idèntic
al complement de destinació que perceben els director generals
de l'estat, en un moment en què la totalitat dels funcionaris
públic han vist retallades les seves retribucions i reduïts els seus
drets?
Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
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'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Compliment del requeriment amb la inconstitucionalitat de la
Llei de funció pública
Com fa comptes complir amb el requeriment que li ha fet
l'Estat en relació amb la inconstitucionalitat de determinats
preceptes introduïts a la legislació autonòmica de funció pública
mitjançant decret llei?
Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
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'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Estendre i aplicar resolucions judicials
Té previst estendre i aplicar al personal funcionari i al
personal laboral les resolucions judicials que jutjats i tribunals
contenciosos i socials han dictat dient que uns i altres varen
meritar el dret a percebre la part proporcional de la paga
extraordinària de desembre de 2012, meritada amb anterioritat
a la vigència del decret llei que la va retirar?
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Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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L’objectiu és obrir ments, augmentar la confiança personal
i les experiències abans del començament de la universitat.
Aquesta pràctica té els seus orígens al Regne Unit el 1960
i posteriorment d'escampà a EUA (1980), Dinamarca, Israel,...

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 9041/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la universitat del món, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9042/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei de funció pública, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).

És altament positiu que els joves viatgin i facin feina a
l’exterior just en el moment de l’inici de la seva etapa madura.
Els suposarà un enriquiment personal, del qual a la llarga també
se’n beneficiarà el país.
A més a més ha de ser una oportunitat per aprendre o
millorar llengües estrangeres.
Sobre aquesta idea proposam un programa pilot de cinc anys
denominat “La universitat del món”, amb un pressupost limitat,
amb la intenció i la voluntat d’introduir el costum entre el jovent
i, una vegada ja assentat, limitar o fins i tot suprimir la partida
pressupostària.

RGE núm. 9043/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a eliminació de taxes judicials, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15
d'octubre de 2014).

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS proposa a debat la
següent

RGE núm. 9212/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuacions urgents al CEIP Sant Jordi, amb
tramitació per urgència davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 d'octubre de 2014).

Proposam que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern de les Illes Balears per tal que creï el programa
plurianual denominat “La universitat del món” sobre la base
dels següents punts:

RGE núm. 9213/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actualització de l'índex de qualitat en el treball a les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 15 d'octubre de 2014).

1. El Govern de les Illes Balears abonarà fins a tres-cents euros
als joves entre 18 i 22 anys que hagin de començar per primera
vegada estudis universitaris i que acreditin que han estat fent
feina en una empresa o una ONG un mínim de sis mesos, fora
d’Espanya i en territoris que no tenguin ni el català ni el castellà
com a idiomes oficials i/o propis.

RGE núm. 9214/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de les polítiques d'igualtat de tracta
entre homes i dones, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 15 d'octubre de
2014).
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
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 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'Economia.
La universitat del món
Actualment cada dia es posa més en valor el que s’ha
denominat la formació no reglada. En aquest sentit les
experiències vitals constitueixen un element fonamental.
En el nostre àmbit cultural, hi ha una sòlida tradició de
dedicar l’any anterior a l’inici dels estudis universitaris, de
viatjar fora del país per a fer feina i/o colAlaborar amb ONG, és
el denominat “The gap year”.

Proposició no de llei

2. Govern de les Illes Balears entregarà un certificat acreditatiu
d’aquesta circumstància per tal que pugui ser usat en el
currículum del jove.
3. El Govern de les Illes Balears proposarà a la Universitat de
les Illes Balears la signatura d’un conveni per tal que aquesta
feina a l’exterior sigui posada en valor.
4. El programa tendrà una durada experimental de cinc anys, al
final dels quals es retirarà la partida pressupostària.
Palma, a 6 d'octubre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Eliminació de taxes judicials

B)

Fa poques setmanes, la dimissió del ministre de Justícia, Sr.
Gallardón, per la seva avortada proposta de reforma de l’actual
llei de l’avortament, així com d'altres projectes i lleis ja en vigor
més que controvertides, ha tornat a reobrir el debat de la
imperiosa necessitat de revisar la recent aprovada Llei sobre les
taxes judicials.

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.
Llei de funció pública
L’any 2007 va entrar en vigor l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (i amb posterioritat de la Llei de funció pública de les
Illes Balears).
Des de llavors, han estat diversos els intents de modificació
de l’actual llei autonòmica per adaptar-la a l EBEP: un projecte
de llei a la passada legislatura, una proposició de llei del GPS a
l’actual legislatura i un nou projecte presentat per la Conselleria
d’Administracions Públiques, que en aquests moments sembla
estar aturat.
És incomprensible que sí s’hagin abordat modificacions de
la Llei de funció pública per eliminar el català com a requisit
per entrar a l’Administració, mentre que una reforma ara ja
urgent, com és l’adaptació de la nostra llei a l’EBEP continuï en
un calaix.
A dia d’avui, sembla que les negociacions amb els sindicats
estiguin aturades en una conselleria que en tres anys ja ha tingut
tres consellers.
És per tot això, que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei

En el Parlament de les Illes Balears hi ha hagut diversos
debats en aquest sentit, si bé sempre ens hem trobat amb
l’oposició del partit majoritari, el PP, que s’ha mostrat contrari
a eliminar aquestes taxes que han estat contestades per tothom.
El colAlegi d’advocats, procuradors i la judicatura en general
també s’han manifestat en contra de l’actual sistema de taxes
perquè atempta la universalitat de la justícia ja que impossibilita
que tothom pugui accedir-hi amb les mateixes condicions. Cal
recordar que l’administrat ha de pagar per posar una demanda,
un recurs a una sentència desfavorable, el que acaba provocant
que qui més diners té, més facilitat per accedir als tribunals de
justícia.
És per tot això que e Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
a revisar tota la normativa aprovada aquesta legislatura per tal
de tornar al sistema de taxes existent abans de l’entrada en vigor
de la nova llei de taxes judicials.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reclami al Govern Espanyol l’eliminació de les
taxes judicials.
Palma, a 6 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en aquest Parlament abans que acabi el
present període de sessions, un projecte de nova Llei de funció
pública, dialogada i consensuada amb els sindicats, i que entre
d’altres s’adapti als continguts de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic en vigor des de l’any 2007.
Palma, a 6 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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 per urgència davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Motivació del procediment d'urgència: Perquè al CEIP Sant
Jordi de Ses Salines, d'Eivissa, els problemes de salubritat i
d'infraestructures del centre posen en risc greu la salut i la
seguretat dels infants que acudeixen a aquesta escola.
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Actuacions urgents al CEIP Sant Jordi

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Exposició de motius

E)

El CEIP necessita reformes urgents i obra nova per tal de
comptar amb les condicions mínimes per poder dur a terme la
seva activitat educativa.

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'Economia.

Les instalAlacions són molt antigues -algunes anteriors a la
República- i afecten la tasca educativa i la salut de les persones
que usen aquestes instalAlacions.

Actualització de l’índex de qualitat en el treball a les Illes
Balears
Exposició de motius

Els banys de la zona d’infantil del centre són antics i no
estan adaptats a les necessitats. No es poden connectar a la
xarxa de clavegueram municipal. Així que, mentre no es puguin
connectar a la xarxa de clavegueram, no es pot anulAlar la fossa
sèptica. La fossa sèptica està situada a sota del pati d’infantil,
amb una coberta d’arena, on s’han produït filtracions que posen
en perill la salut dels infants: hi ha proliferació de mosques,
d’insectes diversos, d’olors i de filtracions de fecals. Totes les
analítiques realitzades, on s’han estudiat els paràmetres
bacteriològic i altres aspectes, indiquen els índexs que
multipliquen per més de trenta els paràmetres màxims admesos.
La tela metàlAlica de les parets del pati de primària està
totalment rovellada. Una part està rompuda. Qualsevol ferida
amb aquests metalls pot resultar perillosa per a la salut. Així
mateix, la tela està tan deteriorada que podria provocar un
accident, si caigués damunt els nens del pati. Això ha portat
l’escola a precintar el pati.
La instalAlació elèctrica que es va dur a terme el curs
2012-13 no està finalitzada, perquè GESA ha de realitzar unes
obres fora de l’escola, però no es poden dur a terme a causa de
la manca de permís per part de Patrimoni.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i si n'és el cas, la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats perquè de manera immediata i urgent, amb
colAlaboració de les administracions local i insular, resolguin: el
tancament de la fossa sèptica i la connexió a la xarxa de
clavegueram, el canvi de les tanques i la connexió elèctrica del
comptador de GESA del CEIP Sant Jordi, a Sant Jordi de Ses
Salines, Eivissa.
Palma, a 7 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

L'any 2004, el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
va presentar l’estudi “La qualitat del treball. Una proposta
d’indicador”. L’estudi es va elaborar seguint la metodologia
proposada per la Comissió Europea per construir un indicador
sintètic que permetés valorar la posició de totes les regions
europees pel que fa a la qualitat del treball, utilitzant indicadors
que, de manera homogènia i a partir de les estadístiques oficials
que es publiquen, contenen informació suficient, fiable,
comparable i periòdica, per al conjunt de totes les comunitats
autònomes. Aquests criteris que s’havien definit per estimar
l’índex sintètic, foren revisats pel mateix CES en un estudi
realitzat el 2008 “Indicadors de qualitat del treball”, i publicat
el 2009.
L’índex de qualitat del treball (IQT) es basa en 39
indicadors que pretenen mesurar vuit dimensions de la situació
laboral de totes les comunitats autònomes, atès que la base
d’aquest estudi és l’anàlisi comparativa: condicions dels llocs de
feina; relacions laborals; qualificació, habilitats i aprenentatge;
accés i participació en el mercat laboral; igualtat de gènere;
cohesió social i mercat de treball; salaris i productivitats i
benestar i protecció social.
L’objectiu és disposar d’una valoració àmplia de la situació
del mercat laboral, visualitzant les característiques que poden
ser especialment rellevants avui atès l’impacte de la crisi
econòmica en el mercat laboral, com són la sinistralitat laboral,
la conflictivitat, la no-discriminació per raons de sexe o edat,
entre d’altres; perquè a partir d’aquesta bateria d’indicadors
s’analitzen conceptes com ara la flexibilització, la temporalitat,
la desigualtat de gènere, l'exclusió de colAlectius específics, els
riscs laborals, les condicions de vida,...
Fins el 2011, en les successives memòries anuals del Consell
Econòmic i Social, en el referent al mercat laboral es varen anar
presentant les estimacions actualitzades d’aquest índex.
I la mateixa Conselleria de Treball elaborà i publicà el 2011
en la colAlecció d’estudis laborals, “L’Índex de Qualitat en el
Treball: actualització del resultats de l’any 2011”, que es pot
consultar a la pàgina web del Govern. De fet, cal constatar que
aquest estudi fou difós per l’actual Govern a la Revista de
Conjuntura Econòmica corresponent a novembre de 2013.
En els moments que vivim, amb el impacte de la reforma
laboral de 2012 i de tota la legislació laboral desenvolupada als
darrers anys en el mercat laboral de les Illes i Espanya, que ha
suposat incrementar la precarietat, la desigualtat, la rebaixa de
salaris,... seria bo conèixer com ha evolucionat aquest índex,
amb la finalitat d’ajudar a informar les polítiques laborals
autonòmiques: les correccions necessàries, pel que fa a la
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política d’incentius laborals, el suport a la negociació colAlectiva
o l'impuls a la salut laboral.
Atesa la suspensió indefinida del CES a les Illes, el que
dificulta les possibilitats d’estudis entorn al mercat laboral que
construïm i vivim, valorem molt important que el Govern
seguint les instruccions aprovades pel CES el 2004, i
modificades pel mateix CES el 2009, actualitzi l’índex de
qualitat del treball.
Per tots aquest motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

violència de gènere, la Llei d’igualtat efectiva entre homes i
dones, la Llei de dependència i la llei de salut sexual i
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, etc.
Ara, en virtut de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, ha desaparegut l’Instituto de la Mujer com a
organisme que s’ocupa en exclusivitat de la igualtat d’homes i
dones, i s’han unit sota la denominació d’“Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades”, les polítiques d’igualtat
entre homes i dones i les polítiques contra la discriminació de
persones per raó de naixement, sexe, edat, discapacitat o
qualsevol altra circumstància personal o social.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar i comunicar l’actualització dels resultats
a 2013 de l’Índex de Qualitat en el Treball seguint els criteris
actualitzats el 2008 en l’estudi del CES “Indicadors de qualitat
del treball”, en un termini màxim de 2 mesos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar d’ofici l’actualització anual de l’Índex
de Qualitat en el Treball, i a facilitar-ne la difusió dels resultats.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Això significa la fusió entre la Direcció General d’Igualtat
d’Oportunitats i l’Instituto de la Mujer, que té com a
conseqüència que el pressupost d’aquest programa sigui
totalment difús per distingir aquelles partides i programes
destinats a la igualtat entre homes i dones. També significa que
el Govern del senyor Rajoy una vegada més desatén, redueix i
relega les dones i les seves necessitats al racó de les coses
oblidades.
Atès tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a mantenir l’Instituto de la Mujer com a organisme
autònom especialitzat en la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.

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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Recuperació de les polítiques d’igualtat de tracte entre homes i
dones
Exposició de motius
L’Instituto de la Mujer va ser creat com a organisme
autònom de l’Administració central per la Llei 16/1983, de 24
d’octubre, iniciant en el nostre país un important camí en la
lluita cap a la igualtat entre dones i homes que no havia existit
amb la dictadura. Des d’aquell moment ha complert una funció
social de primer ordre en relació amb aquestes polítiques
d’igualtat, de promoció i de participació de les dones en la vida
social, cultural, política i econòmica d'Espanya, i també com a
element de contacte i coordinació entre les organitzacions
feministes i de dones i l’Administració. A les comunitat
autònomes també es van crear organismes d’aquestes
característiques i amb les mateixes funcions.
A més de les esmentades, ha realitzat altres funcions com les
de coordinar les tasques dels diferents ministeris i altres
organismes específicament relacionats amb la dona, ha donat
suport a la creació de serveis d’atenció a les dones amb
dificultats, ha colAlaborat i informat l’aplicació de lleis
fonamentals en el nostre país com la Llei integral contra la

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar els objectius d’aquest organisme que li
atorga la Llei 15/29014, i a retornar-li la capacitat d’acció que
abans tenia centrada en la igualtat entre homes i dones per, entre
d’altres coses, coordinar les polítiques d’igualtat amb la resta de
ministeris i organismes públics, així com per fer el seguiment de
tota la legislació relativa a la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a augmentar la dotació pressupostària de l’Instituto
de la Mujer amb l’objectiu que es continuï ocupant de temes tan
prioritaris com són l’eradicació de la violència de gènere,
l’ocupació de les dones, l’educació no sexista, la tracta de
persones amb finalitat d’explotació sexual, etc.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a continuar apostant, des de l’Instituto de la Mujer,
per un treball conjunt i en colAlaboració amb les comunitats
autònomes i les entitats locals.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a tramitar la Llei integral d’igualtat de tracte i nodiscriminació amb la finalitat d'aprofundir en el valor de la
igualtat més enllà del seu reconeixement legal i que garanteixi
la igualtat de tracte i la lluita contra la discriminació.
Palma, a 9 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 697/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a temps
d'espera per assignació de la prestació (III). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).
Quin és el temps mitjà que ha d'esperar una persona que ha
solAlicitat una nova valoració de la seva situació de
dependència i ha obtingut un grau superior per accedir a la
nova prestació atorgada en funció d'aquesta nova situació?
El temps mitjà d'espera d'una persona que ha solAlicitat una
nova valoració de la seva situació de dependència i ha obtingut
un grau superior per accedir a la nova prestació atorgada en
funció d'aquesta nova situació és de 557,77 dies.

E)
A la Pregunta RGE núm. 2589/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).
Quina demanda d'atenció urgent ha atès el Servei de
Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossat pels
diferents àmbits assistencials (a l'àrea d'urgència, a paritori,
a hospitalització, neonatologia, etc), dies feiners i dies festius
durant l'any 2014?
L'atenció urgent en l'àmbit d'urgències que ha atès el Servei
de pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca per dies festius i
feiners durant l'any 2014 i fins a dia 28 de febrer, és de 912
urgències en dia feiner i 524 en dies festius.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Palma, 17 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
F)
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 899/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Comitè de seguretat i
salut, Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).
Ha convocat la Conselleria d'Educació els Comitès de
Seguretat i Salut a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera?
En cas afirmatiu, en quina data es va dur a terme?
S'ha tractat aquest tema en les meses tècniques realitzades
del mes de juliol amb els sindicats.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

A la Pregunta RGE núm. 3933/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Subdirecció Mèdica del Sector Sanitari de Ponent. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).
Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 dels
subdirectors mèdics del Sector Sanitari de Ponent? Especificar
cada una de les retribucions. Especificar cada un dels
subdirectors.
La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:
- Part fixa 52.000i.
- Part variable (quantia màxima) 6.000i.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2505/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del cap del servei de Pediatria Hospital Comarcal d'Inca.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4415/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig de 2014).
Sabia el conseller de Salut que es realitzaria aquesta
operació quirúrgica amb la intervenció d'un professional no
adscrit al sistema de salut públic de la Comunitat?.

D)
A les Preguntes RGE núm. 2586/14 i 6803/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
pediatria Hospital Comarcal d'Inca i a anticonceptius orals
prescrits a l'Ibsalut. (BOPIB núm. 142, de 21 de març, i 160, de
18 de juliol de 2014).
Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

El conseller de Salut no intervé en la programació quirúrgica
de cap hospital del Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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H)
A la Pregunta RGE núm. 4750/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a taules salarials
ensenyament concertat. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).
Preveu el Govern convocar una Mesa d'Ensenyament
Concertat per a tractar la signatura de les taules salarials que
afecten els treballadors/es d'aquest sector?
Ja s'han fet les meses corresponents i s'ha signat un pacte.

La cobertura de citologies a dones d'entre 25 i 64 anys, l'any
2013, ha estat del 28,0% a Mallorca, 29,4% a Eivissa i
Formentera i 20,2% a Menorca.
La cobertura de citologies a dones d'entre 25 i 64 anys, l'any
2012, ha estat del 26,5% a Mallorca, 35,1% a Eivissa i
Formentera i 21,8% a Menorca.
La cobertura de citologies a dones d'entre 25 i 64 anys, l'any
2011, ha estat del 26,3% a Mallorca, 36,7% a Eivissa i
Formentera i 24,4% a Menorca.
La cobertura de citologies a dones d'entre 25 i 64 anys, l'any
2010, ha estat del 25,8% a Mallorca, 32,0% a Eivissa i
Formentera i 23,9% a Menorca.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)

L)

A la Pregunta RGE núm. 4751/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a taules salarials
ensenyament concertat (II). (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).

A les Preguntes RGE núm. 6074/14 i 6075/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics i
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics objectors. (BOPIB
núm. 155, de 13 de juny de 2014).

Disposa la Conselleria d'Educació de les partides
econòmiques per al pagament del deute derivat de les taules
salarials de 2009 i 2010 de l'ensenyament concertat?
Les partides es disposaran al i com es va signar en el pacte.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes de maig de 2014? Quants de 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, desglossat
per hospital, el mes de maig?
Total ginecòlegs/es hospitals, maig 2014.

Ordre de Publicació

HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FOR

33

22

12

16

12

9

2

J)
A la Pregunta RGE núm. 4752/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a taules salarials
ensenyament concertat (III). (BOPIB núm. 150, de 9 de maig
de 2014).
Quin és el pla de pagaments de la Conselleria d'Educació
per liquidar el deute de més de 12 milions d'euros als
treballadors de l'ensenyament concertat?

Total ginecòlegs/es objectors de consciència, maig 2014.
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FOR

30

10

5

9

3

3

0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El pla que seguirà la conselleria per a liquidar el deute és el
que figura en el pacte.
Ordre de Publicació
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 6485/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a residents
universitaris cursant estudis fora. (BOPIB núm. 158, de 8 de
juliol de 2014).

K)
A les Preguntes RGE núm. 5710/14 a 5713/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a citologies 2013, 2012, 2011, 2010. (BOPIB núm. 153, de 30
de maig de 2014).
Quina ha estat la cobertura de citologies a les dones en
edat fèrtil els anys 2013, 2012, 2011, 2010 a la CAIB? Se
solAlicita detall per illes.

Quants de residents a les Illes Balears estan cursant estudis
universitaris a altres universitats que no sigui la UIB?
Únicament es disposa de les dades relatives al nombre
d'estudiants residents a les Illes Balears que cursen estudis a
altres universitats espanyoles perquè han de realitzar un trasllat
del seu expedient acadèmic a la universitat on cursen els seus
estudis.
Les dades corresponents al trasllat d'expedients a altres
universitats espanyoles que ha facilitat la UIB són les següents:
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- curs 2012-2013: 1.305 estudiants
- curs 2013-2014: 1.158 estudiants
En relació al nombre d'estudiants que cursen estudis
universitaris a altres països (UE i no UE) no es disposa de dades
perquè en aquests casos els estudiants no ha de fer trasllat
d'expedient.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 6742/14 a 6744/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
disponibilitat avió ambulància Menorca, Mallorca, Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 6765/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a actuacions
departament d'inspecció (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).
Quines han estat les instruccions verbals i escrites donades
pel Departament d'Inspecció durant els mesos de maig i juny
del 2014 en relació a la tramitació del projecte TIL de centre?.
Les derivades del que estableix l'Ordre de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, per la
qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament
integrat de llengües als centres docents no universitaris de les
Illes Balears (BOIB núm. 64; 10/05/2014).
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Quina és la disponibilitat de l'avió ambulància amb base a
Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera (hores i dies a l'any).
La disponibilitat i els recursos aeris que cobreixen el servei
de trasllats de pacients a l'illa de Menorca són:
- De 8.00 h a 20.00 h, els 365 dies de l'any: avió amb base
a Menorca.
- De 20.00 h a 8.00 h, els 365 dies de l'any: Avió amb base
a Mallorca i, en cas que aquest no estigui disponible, helicòpter
d'Eivissa.
La disponibilitat de l'avió ambulància que realitza el servei
i, té la base a l'illa de Mallorca, és total tenint en compte que
cobreix els 24 hores dels 365 dies de l'any.
A Eivissa del recurs aeri del qual es disposa pels trasllats de
pacients és un helicòpter.
La disponibilitat del mateix és total, tenint en compte que
cobreix les 24 hores del 365 dies de l'any.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

11107

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 6797/14 i 6802/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades i amb solAlicitud de
reintegrament al Servei de Salut i abonaments per IVE del
Servei de Salut a clíniques privades (II). (BOPIB núm. 160, de
18 de juliol de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes de juny de 2014? Quina quantitat
econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per les interrupcions
voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les clíniques
privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma i tenen
solAlicitud de reintegrament de despeses autoritzades pel Servei
de Salut, desglossat per clínica privada, el mes de juny de
2014?

O)
Cap.

A la Pregunta RGE núm. 6764/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a actuacions
departament d'inspecció. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Quines han estat les actuacions dutes pel Departament
d'Inspecció durant els mesos de maig i juny del 2014 en relació
a la tramitació del projecte TIL de centre?.
Les derivades de la supervisió de la implantació dels
projectes de tractament integrat de llengües, d'acord amb l'Ordre
de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig
de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del
tractament integrat de llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 64; 10/05/2014).
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 6823/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts 2014 (III). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2014, total i per illes?
El pressupost assignat a la partida pressupostària
G/412B01/486604/00, entregues per desplaçament (particulars)
a l'exercici 2014, és de 1.201.020,00i.
No es disposa d'un pressupost desglossat per illes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

S)
A les Preguntes RGE núm. 6826/14, 6827/14 i 6829/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relativa a desplaçaments malalts 2014 (I, II i IV). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2013)
s'han desplaçat a Mallorca per assistir a l'Hospital de
referència per a la consulta d'un especialista o per l'aplicació
d'un tractament?
Menorca
Pacients: 2.168
Acompanyants: 1.900
Eivissa
Pacients: 1.935
Acompanyants: 1.514

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 6828/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts 2013 (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?
El pressupost que va destinar el Servei de Salut a la partida
pressupostària G/412B01/48604/00, Entregues per
desplaçament (particulars), durant l'any 2013, va ser de
1.226.726,48i. No es disposa d'un pressupost desglossat per
illes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Formentera
Pacients: 99
Acompanyants: 71

Ordre de Publicació
Quin és el cost de desplaçament de malalts i acompanyants
(per separat) de menorquins, eivissencs i formenterers a
Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?
Menorca
Pacients: 627.705i
Acompanyants: 600.182i
Eivissa
Pacients: 605.946i
Acompanyants: 549.431i
Formentera
Pacients: 25.379i
Acompanyants: 22.698i
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2013)
s'han hagut de desplaçar, a través de les ajudes del Govern
Balears, a la península per assistir a l'Hospital de referència
per a la consulta d'un especialista o per l'aplicació d'un
tractament?
Mallorca
Pacients: 868
Acompanyants: 763
Menorca
Pacients: 209
Acompanyants: 167
Eivissa
Pacients: 285
Acompanyants: 201
Formentera
Pacients: 11
Acompanyants: 8

U)
A les Preguntes RGE núm. 6841/14 i 6842/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a interrupció quirúrgica a Son Espases i conseqüències i a
interrupció intervenció quirúrgica Son Espases. (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quin tipus d'intervenció quirúrgica es va paralitzar
temporalment una vegada el pacient estava anestesiat degut a
una avaria tècnica, fet que va succeir a Son Espases entre el 26
de juny? Va tenir algun tipus de conseqüència negativa sobre
el pacient?
La intervenció realitzada el dia 25 de juny no es va paralitzar
en cap moment. Es tractava d'una intervenció de cirurgia
cardíaca: una substitució valvular aòrtica. el curs postoperatori
va ser totalment satisfactori ja que donat el malalt d'alta
hospitalària el 2 de juliol, el setè dia, en perfecte estat.
Com a lògica precaució, es va retardar temporalment la
intervenció que s'havia de practicar el dia 26 de juny pel matí,
fins clarificar els fets i en compliment de les estrictes mesures
de seguretat per als pacients i treballadors de l'equip quirúrgic.
Una vegada aclarit per part del Servei Tècnic el succés, es
va seguir amb el programa quirúrgic normal.
Quins varen ser els motius que justificaren que es
paralitzés temporalment una intervenció quirúrgica una
vegada el pacient estava anestesiat degut a una avaria tècnica,
fet que va succeir a Son Espases el 26 de juny?
En primer lloc, el fet va succeir el dia 25 de juny i no el 26.
En cap moment es va paralitzar la intervenció quirúrgica. El
succés va passar quan s'estava finalitzant l'acte quirúrgic.
El personal de quiròfan va percebre durant uns 5-10 minuts
una sensació d'olor de difícil definició que els provocà picor
conjuntival i malestar transitori, en part degut al
desconeixement de la causa que ho provocava, sense cap efecte
posterior, desapareixent les molèsties als pocs minuts.
En cap moment podia afectar a la seguretat del malalt que
estava anestesiat, intubat i connectat al circuït tancat del sistema
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d'anestèsia que garanteix l'aïllament i l'oxigenació permanent
del pacient.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 6882/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a rutes de vigilància
predefinida a Cabrera. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
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Y)
A la Pregunta RGE núm. 6884/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a mitjans de
vigilància a Cabrera. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Disposen els agents de medi ambient destinats al Parc
Nacional de Cabrera de sistemes de localització per poder
localitzar les embarcacions de pesca de ròssec i els furtius, tals
com visors nocturns, radars, plòters configurats o telèmetres?
Sí.

Quin és el motiu tècnic que justifica que s'enviïn rutes
predefinides de vigilància al personal destinat al Parc
Nacional de Cabrera que la imprevisibilitat és la base per a
una bona feina en aquesta matèria?

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
La classificació dels diferents itineraris, zones, punts
d'interès possibles a un territori que s'ha de vigilar amb una
dimensió de més de 10.000 ha, és una pràctica comuna
d'organització, planificació i seguiment de la gestió.
En terra les rutes s'han definit i són els propis vigilants els
que decideixen en funció de les condicions diàries quines convé
realitzar.
Al mar, és similar, i les rutes no són tals sinó que es tracta de
divisió del parc en sectors (radials) que recorren diàriament cada
vegada que surt a controlar les aigües del parc (dues vegades
com a norma general).
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Z)
A la Pregunta RGE núm. 6960/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Fusteret, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
Quina ha estat l'estada més alts de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de juny de 2014?
L'estada més alts dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de juny de 2014 ha estat:
- 15 menors/ joves + 1 de caps de setmana.
Palma, 5 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 6883/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a instalAlacions de
detectors GPS a les barques de vigilància subcontractades a
Cabrera. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Per quin motiu s'han instalAlat detectors GPS a les barques
subcontractades per a la vigilància de Cabrera, quan aquestes
ja disposen de sistemes de seguretat reglamentaris que fan la
mateixa funció?
Per seguretat dels patrons i vigilants.
Per poder efectuar un seguiment dels mitjans emprats en les
activitats, tant de vigilància com de conservació.
Per transparència en la utilització de mitjans de
l'administració.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 6961/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Mussol, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).
Quina ha estat l'estada més alts de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de juny de 2014?
L'estada més alts dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de juny de 2014 ha estat:
- 16 menors/ joves.
Palma, 5 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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AB)
A la Pregunta RGE núm. 6962/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Pinaret, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).

5a setmana dia 30
Cap

Quina ha estat l'estada més alts de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de juny de 2014?

TOTAL
Internament en règim semiobert: 2
Internament terapèutic en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim semiobert: 1
Permanència de cap de setmana en centre: 1

L'estada més alts dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de juny de 2014 ha estat:
- 60 menors/ joves + 7 no retorns.

Palma, 5 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Palma, 5 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 6963/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
Medi Obert, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de juny de 2014?
Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Ley
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Ley
Orgánica 5/2000, de 2 de gener, que han estat atesos són: 1.278
en el mes de juny de 2014.
Palma, 28 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 6965/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Pinaret, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny de
2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?
Detall per setmana.
Menors ingressats al Centre Es Pinaret durant el mes de juny
de 2014, detallat per setmanes i amb la mesura corresponent.
1a setmana del 02 al 08
Internament terapèutic en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim semiobert: 1
2a setmana del 09 al 15
Internament en règim semiobert: 1
3a setmana del 16 al 22
Internament en règim semiobert: 1
4a setmana del 09 al 15
Permanència de cap de setmana en centre: 1

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 6966/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Mussol, juny 2014. ((BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny de
2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol?.
Detall per setmana
Menors ingressats al Centre Es Mussol durant el mes de
juny de 2014, detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent.
1a setmana del 02 al 08
2a setmana del 09 al 15
4a setmana del 09 al 15
5a setmana dia 30
Cap
3a setmana del 16 al 22
Permanència de cap de setmana en centre: 1
TOTAL
Permanència de cap de setmana en centre: 1
Palma, 5 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 6982/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
anticonceptius orals, juny 2014. ((BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
juny de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
G03A: Anticonceptius orals juny 2014
- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 37.450,49i
- Receptes*: 4.721
- Envasos: 5.581
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(*) El concepte "recepta" en la prescripció i dispensació
electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en el qual
s'ofereixen els envasos necessaris per al tractament d'un mes
com a mínim.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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AI)
A la Pregunta RGE núm. 7020/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a Programa de
garantia juvenil (VIII). ((BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Quanta és la població que s'ha d'atendre a cada una de les
nostres illes amb l'aplicació del Programa de garantia juvenil?

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7014/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Programa de
garantia juvenil (II). ((BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Quines són les actuacions que posa en funcionament la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a cada una de
les illes per l'execució del Programa de Garantia Juvenil?
Les actuacions a desenvolupar a les Illes Balears dins el
marc del Programa de Garantia Juvenil aniran dirigides a
polítiques actives d'ocupació en les que destaquen accions
d'orientació laboral i intermediació, formació, formació dual,
foment de l'ocupació i contractació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7019/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a Programa de
garantia juvenil (VII).((BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Quina és la previsió de la població que s'ha d'atendre per
part del SOIB amb el Programa de Garantia Juvenil a
cadascuna de les nostres illes?
No es té cap tipus de previsió de població que s'ha d'atendre
perquè els possibles beneficiaris s'han d'inscriure de forma
voluntària a la plataforma informàtica i si compleixen els
requisits seran considerats beneficiaris de la garantia juvenil.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

L'actuació dependrà de les altes voluntàries que es
produeixen a la plataforma de garantia juvenil i que reuneixen
els requisits per ser beneficiaris d'aquest programa.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7021/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a Programa de
garantia juvenil (IX). ((BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Quanta formació de segona oportunitat per a joves es
preveu a cada una de les illes per al 2014?
Els serveis d'orientació de les oficines del SOIB tenen un
dispositiu habilitat per atendre els joves que varen decidir
abandonar prematurament els estudis. Un dels objectius dels
serveis és proporcionar una segona oportunitat als joves perquè
puguin obtenir una qualificació que faciliti la seva incorporació
al mercat laboral. Per tal es duen a terme entrevistes
diagnòstiques per definir-ne les necessitats formatives i poder
derivar-los adequadament en funció de les seves capacitats,
competències i interessos.
El SOIB disposa actualment de les línies d'actuació següents
en matèria de formació:
- Convocatòria dirigida prioritàriament a treballadors
desocupats en les que es prioritza la formació de certificats de
professionalitat. En aquesta convocatòria té prioritat màxima el
colAlectiu de joves de 16 a 25 anys.
- Convocatòria dirigida prioritàriament a colAlectius
vulnerables. En aquesta convocatòria hi ha cinc colAlectius, un
d'ells és del de joves amb especials dificultats d'inserció laboral.
- Formació realitzada a centres propis en què tenen prioritat
màxima tots els colAlectius de joves de 16 a 25 anys.
- Tallers de millora d'habilitats que es duen a terme pel
serveis d'orientació del SOIB per potenciar les competències
professionals..
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

sistema sanitari de les Illes Balears per atendre les possibles
repercussions del virus de l'ebola.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
RGE núm. 9135/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre tot el procediment, des de
l'obertura fins a la seva finalització, dels expedients als tres
directors dels IES de Maó.

Ordre de Publicació
D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la comissió pertinent, en aquest cas la de Cultura,
Educació i Esports, recapti la compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, davant aquesta
comissió, per tal d'informar sobre tot el procediment, des de
l'obertura fins a la seva finalització, dels expedients als tres
directors dels IES de Maó.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

RGE núm. 9257/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari
Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre la
resolució dels expedients disciplinaris als directors d'IES.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre la situació amb motiu de la
resolució dels expedients disciplinaris incoats per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, amb data 31 de juliol de
2013, contra Rafel Andreu, director de l'IES Pasqual Calbó;
Jaume Bonet, director de l'IES Cap de Llevant; i Margarita
Seguí, directora de l'IES Joan Ramis i Ramis; i de l'expedient de
Jaume March, director de l'IES de Marratxí.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
RGE núm. 9209/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari
Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller de Salut, sobre la situació amb motiu de la infecció
de febrer hemorràgica pel virus de l'ebola.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre la situació
d'alerta sanitària amb motiu de la infecció de febrer hemorràgica
pel virus de l'ebola i les mesures adoptades per part de la
Conselleria de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 9246/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre
la preparació del sistema sanitari de les Illes Balears per
atendre les possibles repercussions del virus de l'ebola.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la comissió pertinent, en aquest cas la de Salut,
recapti la compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant
aquesta comissió, per tal d'informar sobre la preparació del

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 9459/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de
Salut, sobre les mesures aplicades a la nostra comunitat
autònoma davant la malaltia de l'ebola i de les conclusions de
la reunió al Consell interterritorial del Sistema Nacional de
Salut el passat dia 10 d'octubre.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre les
mesures aplicades a la nostra comunitat autònoma davant la
malaltia de l'ebola i de les conclusions de la reunió al Consell
interterritorial del Sistema Nacional de Salut el passat dia 10
d'octubre.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
C)
Ordre de Publicació
A)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 2009/14 i 7175/14 a 7177/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9239/14,
presentat per la diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, i acorda que les preguntes RGE núm.
3009/14 i 7177/14, relatives a centre integrat d'hostaleria i
turisme i a servei d'atenció pedagògica a domicili (BOPIB núm.
140, de 7 de març, i núm. 161, de 25 de juliol de 2014), siguin
tramitades com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports; i que les
preguntes RGE núm. 7175/14 i 7176/14, relatives a aula
hospitalària a Can Misses (I i II) (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014), ho sigui davant la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Creació de la Comissió no permanent d’investigació sobre
tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de
les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2014, en compliment de l'acord adoptat pel Ple
de la cambra en sessió de dia 7 d'octubre de 2014, un cop oïda
la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, acorda de crear
la comissió no permanent d’investigació esmentada, amb la
composició numèrica de les comissions permanents legislatives,
amb el mateix criteri distributiu:
• 9 diputats del Grup Parlamentari Popular.
• 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista.
• 1 diputat del Grup Parlamentari MÉS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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 15
d'octubre de 2014, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat
en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Composició de la Junta de Personal, arran de les eleccions
a la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears de
dia 10 d'octubre de 2014.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, atès l'escrit RGE núm. 2842/12, presentat per
la presidenta de la Mesa electoral coordinadora de les eleccions
a la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears, resta
assabentada de la composició d'aquesta junta, que n'és la
següent:
Sr. Jeroni Martí i González (Coalició)
Sr. Antoni Tortella i Soler (Coalició)
Sr. Alberto Nicolàs Barceló i Crespí (Coalició)
Sr. Jesús Cardona Martín (Coalició)
Sr. Jaume Riera i Pou (Coalició)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre
de 2014.
- Pàg. 10982 i 11040. Informació, apartat B)
On diu: Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE
núm. 8255/14.
On diu: Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE
núm. 8355/14.
- Pàg. 11002. Annex de la Llei de comerç de les Illes Balears,
darrer paràgraf.
On diu: ... expedesc aquest certificat a l'efecte del que
disposa l'article 14.3.a) de la Llei de comerç de les Illes
Balears, ...
Hi ha de dir: ... expedesc aquest certificat a l'efecte del que
disposa l'article 14.4.a) de la Llei de comerç de les Illes
Balears, ...
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