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AO) RGE núm. 49/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària
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publicació TOC TOC (I).
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publicació TOC TOC (IV).
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AV) RGE núm. 58/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions a la
publicació TOC TOC (V).
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AZ) RGE núm. 61/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions a la
publicació TOC TOC (VIII).
11978
BA) RGE núm. 62/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (3).
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BB) RGE núm. 63/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (4).
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BC) RGE núm. 64/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (5).
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BD) RGE núm. 65/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (6).
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BE) RGE núm. 66/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de
receptes (1).
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BF) RGE núm. 67/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de receptes
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BI) RGE núm. 70/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de receptes
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BJ) RGE núm. 71/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de receptes
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BK) RGE núm. 72/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (1).
11980
BL) RGE núm. 73/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (2).
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BM) RGE núm. 74/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (3).
11980
BN) RGE núm. 75/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (1).
11980
BO) RGE núm. 76/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (2).
11980
BP) RGE núm. 140/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de l'IVA
dels productes sanitaris.
11981
BQ) RGE núm. 141/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de l'IVA
dels principis actius dels medicaments.
11981
BR) RGE núm. 142/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
sociosanitaris que tenen autoritzat un dipòsit de medicaments.
11981
BS) RGE núm. 173/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute del Consell de Joventut.
11981
BT) RGE núm. 174/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acord del Consell de Govern
sobre treball d'IBANAT (TRAGSA).
11981
BU) RGE núm. 175/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del TIL.
11981
BV) RGE núm. 176/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del TIL (II).
11982
BX) RGE núm. 177/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del TIL (III).
11982
BY) RGE núm. 182/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de Ciutadella.
11982
BZ) RGE núm. 183/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de Ciutadella
(II).
11982
CA) RGE núm. 184/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de Ciutadella
(III).
11982
CB) RGE núm. 185/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de Ciutadella
(IV).
11982
CC) RGE núm. 188/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments de l'ens
Gestió d'Emergències.
11983
CD) RGE núm. 191/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió del Port de Maó.
11983
CE) RGE núm. 192/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de ports.
11983
CF) RGE núm. 193/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió del Port de Maó (II).
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CG) RGE núm. 200/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policia tutor.

11983

CH) RGE núm. 201/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a associació de municipis i
policia local.
11983
CI) RGE núm. 202/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policia local, professió de
risc.
11984
CJ) RGE núm. 203/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policia local, cobertura per
invalidesa.
11984
CK) RGE núm. 204/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments a l'hospital
de referència, 2013.
11984
CL) RGE núm. 205/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments 2013.
11984
CM) RGE núm. 206/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments 2013 (II).
11984
CN) RGE núm. 207/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments a la península
2013.
11984
CO) RGE núm. 208/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments a la península
2013 (II).
11985
CP) RGE núm. 211/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preu dels carburants.
11985
CQ) RGE núm. 212/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preu dels carburants
(consum).
11985
CR) RGE núm. 225/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de símbols.
11985
CS) RGE núm. 226/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de símbols (II).
11985
CT) RGE núm. 227/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis especials
subscrits per persones immigrants.
11985
CU) RGE núm. 228/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs fotovoltaics
autoritzats.
11986
CV) RGE núm. 229/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs eòlics autoritzats.
11986
CX) RGE núm. 230/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantes de biomassa
autoritzades.
11986
CY) RGE núm. 265/15, 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 9 de gener de 2015.
11986
CZ) RGE núm. 267/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions de l'IB Dona.
11986
DA) RGE núm. 268/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a SOIB i cursos de
tanatopraxi.
11986
DB) RGE núm. 269/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de l'oferta de
feina del SOIB.
11987
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DC) RGE núm. 270/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a moixos a Natura Parc.
11987
DD) RGE núm. 271/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a custòdia d'animals
domèstics, supervisió.
11987
DE) RGE núm. 317/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reinici d'activitat al
càmping de la Colònia de Sant Pere.
11987
DF) RGE núm. 515/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts escolars
de l'Orquestra Simfònica (I).
11987
DG) RGE núm. 516/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts escolars
de l'Orquestra Simfònica (II).
11987
DH) RGE núm. 517/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts escolars
de l'Orquestra Simfònica (III).
11987
DI) RGE núm. 518/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts escolars de
l'Orquestra Simfònica (IV).
11988
DJ) RGE núm. 541/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern
amb els malalts i acompanyants desplaçats de Menorca (I).
11988
DK) RGE núm. 542/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern
amb els malalts i acompanyants desplaçats de Menorca (II).
11988
DL) RGE núm. 543/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern
amb els malalts i acompanyants desplaçats de Menorca (III).
11988
DM) RGE núm. 544/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern
amb els malalts i acompanyants desplaçats d'Eivissa i Formentera (I).
11988
DN) RGE núm. 545/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern
amb els malalts i acompanyants desplaçats d'Eivissa i Formentera (II).
11988
DO) RGE núm. 546/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern
amb els malalts i acompanyants desplaçats d'Eivissa i Formentera (III).
11989
DP) RGE núm. 574/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació dual (I).
11989
DQ) RGE núm. 575/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació dual
(II).
11989
DR) RGE núm. 576/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació dual
(III).
11989
DS) RGE núm. 577/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (I).
11989
DT) RGE núm. 578/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (II).
11989
DU) RGE núm. 579/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (III).
11990
DV) RGE núm. 580/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (IV).
11990
DX) RGE núm. 581/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (V).
11990
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DY) RGE núm. 582/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (VI).
11990
DZ) RGE núm. 583/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (VII).
11990
EA) RGE núm. 584/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (VIII).
11990
EB) RGE núm. 585/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (IX).
11990
EC) RGE núm. 586/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (X).
11991
ED) RGE núm. 587/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
Garantia Juvenil (XI).
11991
EE) RGE núm. 601/15, 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 16 de gener de 2015.
11991
EF) RGE núm. 618/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragat del Port de Cala
Bona.
11991
EG) RGE núm. 619/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a substitució de l'operari
de la grua de Cala Bona.
11991
EH) RGE núm. 620/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reparació del far de Cala
Bona.
11991
EI) RGE núm. 640/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concessió del servei de
grua del Port de Cala Bona.
11992
EJ) RGE núm. 641/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a benzinera del Port de Cala
Bona.
11992
EK) RGE núm. 681/15, 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 23 de gener de 2015.
11992
EL) RGE núm. 683/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a execució de la Sentència
73/13.
11992
EM) RGE núm. 688/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despeses del XXI Consell
de comunitats.
11992
EN) RGE núm. 689/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost del XXI Consell de
comunitats.
11992
EO) RGE núm. 690/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a partida pressupostària del
XXI Consell de comunitats.
11993
EP) RGE núm. 691/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a local d'assaig de l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears.
11993

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
Comitè de desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma de Mallorca.
11994
B) RGE núm. 742/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
SFM en matèria de prestacions en benefici de la comunitat per a menors.
11994
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C) RGE núm. 743/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del treball
dels policies tutors de Menorca i Eivissa.
11994
D) RGE núm. 744/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
cribratge de càncer de còlon i recte a les Balears.
11994
E) RGE núm. 745/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplegament
reglamentari de la Llei agrària.
11994
F) RGE núm. 746/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taller formatiu
"El canvi en les administracions públiques".
11994
G) RGE núm. 747/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació de
les Illes Balears a Fitur.
11995
H) RGE núm. 748/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
de subvencions 2015.
11995
I) RGE núm. 749/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre la creació
d'empreses en el 2014.
11995
J) RGE núm. 750/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
ocupació.
11995
K) RGE núm. 751/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres ilAlegals
al nou Casino de Palma.
11995
L) RGE núm. 752/15, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència
de les Illes Balears a Fitur.
11995
M) RGE núm. 753/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions públiques per
millorar la competitivitat de la nostra economia.
11996

(I).

N) RGE núm. 754/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a privatització d'AENA
11996

O) RGE núm. 757/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions a la Comissió
d'investigació de Son Espases.
11996
P) RGE núm. 758/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització d'AENA.
11996
Q) RGE núm. 773/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Juncker.
11996
R) RGE núm. 774/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicaments per
al tractament de l'hepatitis C.
11996

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 549/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inconstitucionalitat de la
Llei de comerç (I).
11998
B) RGE núm. 550/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inconstitucionalitat de la
Llei de comerç (II).
11998
C) RGE núm. 551/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inconstitucionalitat de la
Llei d'ordenació minera (I).
11998
D) RGE núm. 552/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inconstitucionalitat de la
Llei d'ordenació minera (II).
11998
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E) RGE núm. 553/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inconstitucionalitat de lleis
aprovades.
11998
F) RGE núm. 588/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director del CEIP
de la Colònia de Sant Jordi.
11998
G) RGE núm. 589/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de dèficit (I).
11999
H) RGE núm. 590/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de dèficit (II).
11999
I) RGE núm. 591/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de dèficit (III).
11999
J) RGE núm. 592/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos econòmics
en polítiques actives d'ocupació (I).
11999
K) RGE núm. 593/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos econòmics
en polítiques actives d'ocupació (II).
11999
L) RGE núm. 594/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos econòmics
en polítiques actives d'ocupació (III).
11999
M) RGE núm. 595/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos econòmics
en polítiques actives d'ocupació (IV).
12000
N) RGE núm. 596/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reclamació judicial per
incompliment de les inversions estatutàries.
12000
O) RGE núm. 597/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes d'inversió pública
rebutjats.
12000
P) RGE núm. 598/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompliment de les
inversions estatutàries.
12000
Q) RGE núm. 673/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paralització
del projecte del nou Casino de Palma.
12000
R) RGE núm. 674/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta al
sector del joc.
12000
S) RGE núm. 675/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta a les
persones que cercaven feina al casino.
12001
T) RGE núm. 676/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució d'obres
sense llicència.
12001
U) RGE núm. 677/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pròrroga al
Casino Teatre Balear per obrir.
12001
V) RGE núm. 678/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pròrroga al
Casino Teatre Balear per obrir.
12001

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 391/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'acció del Sistema Nacional de Salut davant la infecció
produïda pel virus de l'hepatitis C.
12002
B) RGE núm. 392/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a confecció de propostes al Pla Juncker.

12002

C) RGE núm. 503/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a necessària negociació del Reglament marc de coordinació de policies
locals.
12003
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D) RGE núm. 504/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ajornament de la LOMCE.

12004

E) RGE núm. 505/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preus dels carburants a les Illes Balears.

12004

F) RGE núm. 555/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajornament de l'entrada en vigor de la LOMQE el curs 201-2017
per als curs d'ESO i batxillerat.
12005
G) RGE núm. 611/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament íntegre per part del Govern de la renda d'inserció
laboral.
12005
H) RGE núm. 612/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delimitació de la mar balear.

12006

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 332/15, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre els resultats d'avaluació censal de diagnòstic de 3r EP 2013-2014 Illes Balears.
12006
B) RGE núm. 393/15, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre els perjudicis que genera sobre les empreses de Balears l'elevat nivell d'endeutament de la CAIB.
12006
C) RGE núm. 394/15, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre els perjudicis que genera sobre les empreses de Balears el retard en l'aprovació d'un nou REB.
12007
D) RGE núm. 395/15, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Ordenació, sobre valorar les ajudes fixades a la nova PAC.
12007
E) RGE núm. 608/15, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent davant Ple del Sr. President del
Govern, sobre el finançament irregular del Partit Popular i de les obres de la seu del partit a Palma.
12007
F) RGE núm. 614/15, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre la caòtica
situació en què es troben les urgències dels hospitals públics de les Illes Balears.
12007

3.17. INFORMACIÓ
A) SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra, per tal de procedir al debat i a la votació de l'escrit RGE núm. 608/15 (RGE núm. 609/15).
12007
B) Manteniment de les interpelAlacions RGE núm. 1876/14, 2545/14, 4466/14, 5736/14 a 5738/14, 7044/14, 7049/14 i 7050/14 per
al proper període de sessions.
12008
C) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 572/14, 8603/14, 8607/14, 8818/14, 9866/14, 10234/14, 11434/14, 11439/14, 11440/14 i 11726/14 a 11729/14.
12008
D) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.
12008
E) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència,
bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
12009

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 181, de 29 de desembre de 2014.

12009
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 154/15, dels Grups Parlamentaris MÉS i
Socialista, per garantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que estableixen els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS i Socialista presenten la següent proposició
de llei.
PROPOSICIÓ DE LLEI PER GARANTIR ELS DRETS
DE LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS,
BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR
L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA
L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals
(LGTBI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per
tal d’assegurar que a les Illes Balears es pugui viure la diversitat
sexual i afectiva en plena llibertat.
Aquesta llei recull una reivindicació històrica dels colAlectius
de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals,
colAlectius que han assolit en els darrers anys un reconeixement
social i polític que se’ls havia negat, però que encara s’allunya
de la plena igualtat.
El nou marc jurídic autonòmic estatal i europeu ha fet
possible un canvi de visió social cap a lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals, en gran mesura pel treball
continuat de sensibilització i d'informació d’entitats i de
persones. D’aquí sorgeixen una sèrie de justificacions que fan
necessària aquesta llei, amb la qual es pretén aconseguir la
construcció de noves referències de relació basades en la
igualtat i el respecte.
Pel que fa a les Illes Balears La Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears estableix al seu títol II tota una sèrie de drets ciutadans
a les Illes Balears, i molt expressament, l’article 17 estableix el
dret de totes les persones al lliure desenvolupament de la seva
personalitat, així com l'obligació de les administracions
públiques a vetllar en tot cas perquè les dones i els homes
puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar
i política sense discriminacions de cap tipus i a garantir que ho
facin en igualtat de condicions. I molt expressament, al punt 3,
es fa una menció específica al dret de totes les persones, amb

residència permanent a les Illes Balears, a no ser discriminades
per raó de la seva orientació sexual.
Pel que fa a l’àmbit de l’Estat, l’article 10 de la Constitució
Espanyola, diu que:
"1.La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són
inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el
respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre
polític i de la pau social.
2.Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que
la Constitució reconeix s’interpretaran d’acord amb la
Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords
internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya."
L’article 14 de la Constitució Espanyola, assenyala en el seu
punt 1 que “els espanyols són iguals davant la llei, sense que
pugui prevaler cap discriminació per raó de raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altre condició o circumstància social”.
En desplegament de les previsions constitucionals s’han dut
a terme una sèrie d’iniciatives legislatives, entre les quals cal
destacar la Llei 13/2005, de l’1 de juliol, per la qual es modifica
el Codi Civil en matèria de dret a contreure matrimoni; la Llei
14/2006, del 26 de maig, sobre tècniques de reproducció
humana assistida; la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de
la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les
persones; la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social (articles 27 a 43); i la
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
Finalment, en l’àmbit europeu, s’han d’esmentar les
resolucions del Parlament Europeu de 8 de febrer de 1994, de
18 de gener de 2006 i de 24 de maig de 2012, relatives a la
igualtat de drets de lesbianes i gais i a la lluita contra la
discriminació i l’homofòbia; i l’article 21 de la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea, per mitjà de la qual es
consagra, entre altres, la prohibició de discriminació per
orientació sexual com a dret primari de la Unió.
L’evolució en matèria de drets per a les persones LGTBI ha
estat motivada pel canvi de comprensió social respecte d'aquesta
qüestió, si bé aquest canvi és gradual i desigual. Aquesta llei
regula un seguit d’aspectes en què les estadístiques dels darrers
anys demostren la conveniència d’actuar respecte d’aquesta
qüestió.
Tot i que l’aportació, la recopilació i la sistematització de
dades són difícil perquè tot just ara comencen a aparèixer els
primers indicadors oficials, les estadístiques amb què comptam
donen indicis prou clars que la discriminació per motiu
d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de
gènere es continua produint. Falten dades i indicadors, però tot
porta a pensar que els casos reals són molt superiors als que ens
mostren les estadístiques. En aquest sentit, un dels objectius de
la llei és promoure estudis que facilitin dades reals de la situació
i regular la garantia estadística en la recollida de dades.
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Un altre àmbit que regula aquesta llei és el de la necessària
formació i sensibilització de qualsevol professional que en
algun moment de la seva carrera es pugui haver d’enfrontar a un
cas relacionat amb la discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere, i també del deure
d’intervenció.
En l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions perquè en
tot el sistema educatiu, com ara als continguts dels materials
escolars, en les activitats esportives escolars i en les de lleure
infantil i juvenil, als recursos formatius o en la formació de
mares i pares, es tingui en compte la diversitat afectiva i sexual
i s’eviti qualsevol tipus de discriminació, i que es disposi de
mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament de què
puguin ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.
En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport, s’han introduït
criteris d’acció positiva contra qualsevol tipus de discriminació
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere en les activitats esportives, en la producció cultural i en
l’educació no formal.
Atenent la importància dels mitjans de comunicació a l’hora
d’apropar les diferents realitats socials a la població, la llei
planteja recomanacions als mitjans audiovisuals perquè no es
permeti la difusió de continguts que puguin fomentar o justificar
l’homofòbia, la bifòbia o la transfòbia.
En l’àmbit de la salut, es regula la necessària sensibilització
i prevenció pel que fa al VIH/SIDA i a altres infeccions de
transmissió sexual (ITS); l’estudi, la recerca i el
desenvolupament de polítiques sanitàries específiques, i també
els tractaments associats a la transsexualitat o l’accés a les
tècniques de reproducció assistida, entre altres mesures, perquè
no hi hagi cap tipus de discriminació per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en l’atenció
sanitària.
Els serveis socials són un altre dels àmbits que regula
aquesta llei, tant pel que fa a l’establiment de mesures de suport
i de prevenció eficaces per a adolescents i joves en situació de
vulnerabilitat i per a persones que puguin patir discriminacions
múltiples, com pel que fa al foment del respecte a lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals en els equipaments
socials.
La garantia real i efectiva de la no-discriminació i del ple
exercici dels drets de les persones LGTBI en matèria
d’ocupació i en les condicions de treball, i el foment
d’indicadors d’igualtat i la formació específica en la inspecció
laboral i en prevenció de riscos laborals també són regulades per
aquesta llei.
Aquesta llei també estableix la inclusió, en els eixos de les
polítiques de cooperació i solidaritat del Govern de les Illes
Balears, de projectes de cooperació que defensin i reconeguin
els drets humans de les persones LGTBI.
Pel que fa a la realitat familiar, la norma pretén garantir el
reconeixement de la diversitat del fet familiar, recollit en la
legislació civil i administrativa de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en igualtat de condicions i en tots els àmbits.
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La llei conté un apartat específic per a les persones
transsexuals, atesa la mancança de drets que han patit
històricament.
Altres aspectes regulats en aquest text són el dret a la
igualtat de tracte, la tutela judicial i la legitimació per a la
defensa del dret a la igualtat, el dret d’admissió, el dret a una
protecció integral, a l’atenció i la reparació, la garantia
institucional, l’establiment d’un servei integral i el règim
d’infraccions i sancions.
La posada en marxa d’actuacions governamentals
innovadores i l’avaluació positiva en polítiques LGTBI fan
aquesta llei necessària per assegurar que l’avenç en la
consecució dels drets està garantit i sigui perdurable, que empari
i desenvolupi aquelles actuacions i que eviti així qualsevol
ombra d’inseguretat jurídica.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
1. Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les
mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere
o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats,
sobre els quals el Govern de Illes Balears i els ens locals tenen
competències.
2. Les mesures que estableix aquesta llei per fer efectiu el dret
de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i/o intersexuals
(LGTBI) a la igualtat i la no-discriminació a què fa referència
l’apartat 1 anterior afecten:
a) Totes les àrees de la vida social.
b) Totes les etapes de la vida.
c) Totes les contingències en el decurs de la vida, com ara
qualsevol canvi en l’estat civil, la formació d’una família, la
malaltia, la incapacitació, la privació de llibertat o la mort.
Article 2
Finalitat
La finalitat d’aquesta llei és establir les condicions per les
quals els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals, i dels grups en què s’integren, siguin reals i
efectius; facilitar-los la participació i la representació en tots els
àmbits de la vida social; i contribuir a la superació dels
estereotips que afecten negativament la percepció social
d’aquestes persones.
Article 3
Àmbit d’aplicació i garantia de compliment
1. Aquesta llei s’aplica, en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma les Illes Balears, a qualsevol persona, física o
jurídica, de dret públic o privat, independentment de la situació
administrativa o personal en què es trobi, sens perjudici del que
estableixen la legislació en matèria d’estrangeria, els tractats
internacionals aplicables i l’altra legislació vigent.
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2. El Govern de les Illes Balears i els ens locals han de garantir
el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per
fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials
respectius.
Article 4
Definicions
Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:
a) Discriminació directa: situació en què es troba una
persona que és, ha estat o pot ser tractada, per raó de
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de
gènere, d’una manera menys favorable que una altra en una
situació anàloga.
b) Discriminació indirecta: situació en què una disposició,
un criteri, una interpretació o una pràctica pretesament neutres
poden ocasionar en lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i/o
intersexuals un desavantatge particular respecte de persones que
no ho són.
c) Discriminació per associació: situació en què una persona
és objecte de discriminació per orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere com a conseqüència de la seva
relació amb una persona o un grup LGTBI.
d) Discriminació per error: situació en què una persona o un
grup de persones són objecte de discriminació per orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a
conseqüència d’una apreciació errònia.
e) Discriminació múltiple: situació en què una persona
lesbiana, gai, transsexual, bisexual i/o intersexual, pel fet de
pertànyer a altres grups que també són objecte de discriminació,
pateix formes agreujades i específiques de discriminació.
f) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció que impliqui la
discriminació, directa o indirecta, per raó de l’orientació sexual,
la identitat de gènere o l’expressió de gènere.
g) Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere: qualsevol comportament basat
en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de
gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte
d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o
psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant,
humiliant, ofensiu i/o molest.
h) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efecte negatiu
que es produeix contra una persona com a conseqüència de la
presentació d’una queixa, una reclamació, una denúncia, una
demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar,
disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què és
o ha estat sotmesa.
i) Victimització secundària: maltractament addicional
exercit contra lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i/o
intersexuals que es troben en algun dels supòsits de
discriminació, assetjament i/o represàlia com a conseqüència
directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a
terme pels organismes responsables, i també per les actuacions
d’altres agents implicats.

Article 5
Clàusula general antidiscriminatòria
1. Les institucions públiques de les Illes Balears han de vetllar
pel dret a la no-discriminació amb independència de l’orientació
sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la
persona o del grup familiar a què pertanyi.
2. El dret a la no-discriminació ha de ser un principi informador
de l’ordenament jurídic balear, de l’actuació administrativa i de
la pràctica judicial. Aquest dret vincula tant els poders públics
com els particulars.
Article 6
Principis orientadors de l’actuació dels poders públics
D’acord amb els principis orientadors que inspiren aquesta
llei, l’actuació dels poders públics amb relació a les persones
LGTBI ha de:
a) Protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les
persones, d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans
universals.
b) Dotar d’un caràcter integral i transversal les mesures que
adoptin en aquest àmbit.
c) Garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per
orientació afectiva i sexual.
d) Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la
prevenció i la detecció de la discriminació, per l’atenció a les
persones que en pateixin, per la recuperació d’aquestes persones
i per la garantia de llur dret a la reparació.
e) Emparar la participació, la no-invisibilització i la
representació de les persones LGTBI, i també llur realitat i
necessitats específiques, tant en l’àmbit públic com en el privat.
f) Atendre la diversitat de situacions de discriminació en què
es poden trobar les persones LGTBI, tenint en compte les
interaccions de l’homosexualitat, i la intersexualitat amb
qualsevol altra circumstància personal o social que pugui ser
causa de discriminació.
g) Fer efectiu el reconeixement de la diversitat del fet
familiar en el Dret civil de les Illes Balears, tant públic com
privat, en la pràctica judicial i administrativa i en totes les
actuacions del Govern de les Illes Balears
h) Assegurar la cooperació interadministrativa.
i) Vetllar per la formació especialitzada i la deguda
capacitació dels i de les professionals.
j) Promoure l’estudi i la recerca sobre la diversitat afectiva
i sexual i les identitats de gènere que serveixin per eradicar la
discriminació i la violència envers les persones LGTBI.
k) Establir mesures de foment de les entitats que treballen
per fer efectius els drets i la no-discriminació de les persones
LGTBI.
l) Adequar les actuacions que es duguin a terme i les
mesures que s'adoptin a les necessitats especifiques dels petits
municipis i del món rural.
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TÍTOL I
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Capítol I
Òrgan participatiu i consultiu permanent
Article 7
El Consell de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals de les Illes Balears
1. Es crea el Consell de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals
i intersexuals de les Illes Balears, com un espai de participació
ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones
LGTBI i com a òrgan consultiu de les administracions balears
que incideixen en aquest àmbit, sens perjudici de les funcions
i les competències d’altres òrgans o ens que la legislació
estableixi. En aquest consell hi tenen representació les
associacions que treballin principalment en favor dels drets de
les persones LGTBI i les persones i els professionals que hagin
destacat per llur tasca i expertesa en aquest àmbit.
2. El Consell de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals de les Illes Balears s’adscriu a l’òrgan competent
en matèria d’igualtat de les persones LGTBI. El Consell pot
rebre informació sobre l’aplicació del que estableix aquesta llei
i formular propostes de millorament en l’actuació dels serveis
públics de les administracions de les Illes Balears i de la resta
d’àmbits que són objecte d’aquesta llei i informar sobre
projectes normatius i no normatius.
3. El Consell de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals de les Illes Balears té representació en els òrgans de
participació governamentals dels àmbits que són objecte
d’aquesta llei que el Govern de les Illes Balears estableixi.
4. Els consells insulars, si així ho consideren i amb base a les
seves competències, podran impulsar consells de participació
LGTBI, d’àmbit insular.
Capítol II
Execució i coordinació de les polítiques LGTBI
Article 8
Òrgan coordinador de les polítiques LGTBI
1. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars han
d’encomar a l’òrgan competent en matèria d’igualtat la
coordinació i l’execució de les polítiques LGTBI. Aquest òrgan
s’ha de dotar de mitjans personals i materials suficients.
2. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars han
d’impulsar la planificació d’actuacions administratives en cada
àmbit. Aquesta planificació ha d’incloure la fixació d’objectius,
la programació d’actuacions, l’avaluació dels resultats obtinguts
i la formulació de propostes de millorament de les polítiques
LGTBI.
3. Els òrgans del Govern de les Illes Balears i dels consells
insulars han d’aplicar aquesta llei amb la colAlaboració i la
coordinació de l’òrgan competent en matèria d’igualtat.
4. S’han d’establir, si escau, la colAlaboració i la coordinació
oportunes entre l’òrgan coordinador i els òrgans que tenguin
atribuida la defensa dels drets de la ciutadania, la Fiscalia i
altres organismes que incideixin en l’àmbit de la igualtat.
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5. L’òrgan coordinador ha d’informar periòdicament el
Parlament i el Consell de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals
i intersexuals de les Illes Balears de l’impacte social d’aquesta
llei.
Article 9
Servei d’atenció integral
1. L’òrgan coordinador de les polítiques d’igualtat ha d’oferir
un servei d’atenció integral per atendre les persones que
pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o
violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes
adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats
d’aquestes persones.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, i amb l’objectiu de
garantir l’accés a la ciutadania a aquest servei, s’ha de procurar
una atenció permanent amb personal que tingui formació en
matèria de conductes discriminatòries i en l’ús eficaç i eficient
dels mitjans electrònics.
3. Els professionals adscrits a aquest servei han de tenir
formació relacionada amb els drets civils i en matèria de
no-discriminació.
TÍTOL II
POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A PROMOURE LA
IGUALTAT EFECTIVA DE LES PERSONES LGTBI
Capítol I
Professionals que actuen en àmbits sensibles
Article 10
Formació i sensibilització
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir la formació i la sensibilització adequada dels
professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció,
assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el
món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de
seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació.
2. El Govern de les Illes Balears, a través de l’Escola
d’Administració Pública de les Illes Balears (EBAP), ha
d’impulsar la formació del personal, tant funcionari com
laboral, no transferit d’altres administracions públiques, per
mitjà de convenis de colAlaboració o altres instruments.
Article 11
Deure d’intervenció
1. Els i les professionals a què fa referència l’article 10, si tenen
coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita
fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere tenen el deure
de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan
competent.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1 anterior, s’ha
d’elaborar un protocol específic d’actuació.
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Capítol II
Sectors d’intervenció

Article 12
Educació
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció
educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i
l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar
perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els
diversos models de família siguin respectats en els diferents
àmbits educatius.
3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció
tutorial i als plans i reglaments de convivència dels centres
educatius.
4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius,
en qualsevol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir
en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la
identitat de gènere i l’expressió de gènere, i evitar qualsevol
mena de discriminació per aquest motiu.
5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la
identitat de gènere o l’expressió de gènere i als principis
d’aquesta llei ha de ser efectiu en tot el sistema educatiu, en els
centres i les entitats de formació, en l’educació d’adults, en la
formació de mares i pares, en les activitats esportives escolars
i en les activitats de lleure infantil i juvenil.
6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la
violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè
detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol
persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure
el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi
especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra
l’assetjament de què poden ser objecte les persones LGTBI a
l’àmbit escolar.
7. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria
competent en matèria d’educació, ha de garantir el
desplegament del que estableix aquest article i ha de vetllar
perquè les escoles, els instituts i els altres centres educatius
constitueixin un entorn amable i respectuós amb la diversitat
sexual i afectiva i amb les identitats de gènere en què l’alumnat,
el personal docent i el personal d’administració i serveis puguin
viure d’una manera natural llur orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere, i es contribueixi així a la creació
i a la visibilització dels models positius per a la comunitat
educativa.

Article 13
Universitats
1. Els principis de no-discriminació i de respecte a l’orientació
sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere són
aplicables a l’àmbit universitari.
2. El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes
Balears, respectant la llibertat de càtedra i l’autonomia
universitària, han de promoure conjuntament mesures de
protecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les
persones LGTBI i el desenvolupament de mesures per a la nodiscriminació i sensibilització en l’entorn universitari. Amb
aquesta finalitat, han d’elaborar un protocol de no-discriminació
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere.
Article 14
Cultura, lleure i esport
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
vetllar per la incorporació d’activitats per a la no-discriminació
per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere als àmbits de la cultura, el lleure i l’esport següents:
a) Certàmens culturals i esdeveniments esportius.
b) Projectes relacionats amb la recuperació de la memòria
històrica.
c) Espectacles i produccions culturals infantils i juvenils.
d) Recursos didàctics i fons documentals en l’educació no
formal.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir:
a) La promoció i la difusió de les bones pràctiques de les
associacions i les empreses d’educació en el lleure i de les
entitats juvenils amb relació als principis d’aquesta llei.
b) Juntament amb les federacions esportives, la lliure
participació de les persones LGTBI a les competicions i el tracte
correcte d’aquestes persones a les instalAlacions esportives.
c) L’ampliació de les funcions de la Fundació Balear per a
l’Esport pel que fa a les accions contra la violència i la
discriminació en l’àmbit esportiu, i la recollida de les bones
practiques de sensibilització dels clubs, les agrupacions i les
federacions esportives.
d) L’accés a bibliografia específica sobre la temàtica
LGTBI.
e) L’adopció de les mesures pertinents en funció de la
competència en matèria d’espectacles i activitats recreatives per
evitar que es puguin cometre actes homofòbics o transfòbics.
Article 15
Mitjans de comunicació
1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears, amb relació als
mitjans de comunicació, ha de:
a) Vetllar perquè el codi deontològic dels mitjans de
comunicació no vulneri els principis d’aquesta llei pel que fa al
respecte a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió
de gènere i les diverses expressions afectives.
b) Establir recomanacions sobre els usos lingüístics i el
tractament i l’ús de les imatges amb relació a l’homosexualitat
i la intersexualitat.
c) Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació
i la publicitat que s’hi emeti siguin respectuosos amb les
persones LGTBI.
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d) Vetllar perquè els mitjans de comunicació tractin amb
naturalitat la diversitat d’orientacions afectives i sexuals, de
models diversos de família i d’identitat o expressió de gènere,
de manera que s’afavoreixi la visibilitat de referents positius.
e) Vetllar perquè els mitjans de comunicació mostrin en la
programació la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la
identitat de gènere i l’expressió de gènere i pel que fa al fet de
la diversitat familiar.
f) Recollir, periòdicament, les informacions amb un
tractament contrari a la diversitat sexual, la identitat de gènere
o l’expressió de gènere i fer-ne el seguiment. L’informe que en
resulti s’ha de lliurar al Parlament de les Illes Balears i al
Consell autonòmic de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals.
2. El Consell de Direcció de l’ens públic de Ràdio i Televisió de
les Illes Balears vetllarà pels principis d’aquesta llei pel que fa
al respecte a l’orientació sexual, la identitat de gènere,
l’expressió de gènere i les diverses expressions afectives.
Article 16
Salut
1. El sistema sanitari de les Illes Balears ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i ha de tenir en compte les necessitats
específiques de les persones LGTBI, amb la finalitat de
garantir-los el dret a rebre l’atenció sanitària i a gaudir dels
serveis de salut en condicions objectives d’igualtat.
2. El sistema sanitari de les Illes Balears ha de garantir que els
membres de parelles estables i les persones vinculades per una
relació d’afectivitat, amb independència de llur orientació
sexual o identitat de gènere, tinguin els mateixos drets que els
cònjuges o familiars més propers. Pel que fa al consentiment per
substitució, la parella estable amb qui la persona malalta conviu
té la consideració de familiar més proper.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears, en les
línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han de:
a) Vetllar perquè la política sanitària sigui respectuosa amb
les persones LGTBI i no tracti directament o indirectament la
condició d’aquestes persones, especialment transsexuals,
transgèneres i intersexuals, com una patologia.
b) Elaborar polítiques de salut pública que vetllin pel dret a
la salut de les persones LGTBI, amb l’adaptació dels protocols
establerts, si escau.
c) Establir estratègies específiques per afrontar els
problemes de salut específics de les persones LGTBI i enfortir
la vigilància epidemiològica sensible a les diverses situacions de
salut i de malaltia d’aquestes persones, amb respecte, en
qualsevol cas, pel dret a la intimitat dels afectats i de les
afectades.
d) Crear mecanismes de participació de les persones, les
entitats i les associacions LGTBI en les polítiques relatives a la
salut sexual.
e) Fomentar l’estudi, la recerca i el desenvolupament de
polítiques sanitàries específiques per a persones LGTBI.
f) Promoure entre els diversos estaments de les institucions
sanitàries, l’establiment de pràctiques sanitàries o teràpies
psicològiques lícites i respectuoses, i en cap cas aversives, pel
que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió
de gènere.
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g) Reconèixer el dret d’accés als mètodes preventius que
garanteixen pràctiques sexuals més segures i eviten les
infeccions de transmissió sexual i el tractament consegüent, i
fomentar l’ús d’aquests mètodes.
h) Reconèixer el dret a la prevenció, a la detecció eficaç i al
tractament integral de les infeccions de transmissió sexual
d’acord amb la cartera de serveis. Dur a terme activitats
periòdiques de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia
i de sensibilització i de suport comunitari amb relació a les
infeccions de transmissió sexual, tant per a homes com per a
dones.
i) Incorporar al sistema sanitari l’atenció integral a persones
transsexuals, i intersexuals, i definir els criteris d’accés tant al
tractament hormonal com a la intervenció quirúrgica. S’ha de
tenir en compte la voluntat de la persona en la presa de
decisions, sempre que la seva vida no estigui en perill o les
condicions de salut no es puguin veure perjudicades, d’acord
amb la normativa vigent. Pel que fa als i a les menors, s’ha de
tenir especialment en compte, a més, llur dret al lliure
desenvolupament de la personalitat i llur capacitat i maduresa
per prendre decisions.
j) Establir els mecanismes necessaris perquè a la
documentació administrativa i la sanitària s’atenguin la
diversitat del fet familiar i les circumstàncies de les persones
LGTBI.
k) Garantir a les dones lesbianes la igualtat d’accés a les
tècniques i als tractaments de reproducció assistida.
Article 17
Acció social
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
posar especial cura en el suport a adolescents i joves LGTBI que
estiguin en situació de vulnerabilitat o aïllament social i han de
treballar en la prevenció de situacions que puguin atemptar
contra la vida o la salut d’aquestes persones per causes
derivades de llur condició personal.
2. L’administració autonòmica ha d’impulsar mesures i
actuacions de suport per a adolescents i joves LGTBI que hagin
estat expulsats de casa o n’hagin marxat voluntàriament a causa
de situacions de maltractament i/o pressió psicològica.
3. S’han d’establir mesures de prevenció per a les persones
LGTBI que puguin patir discriminació múltiple, amb l’objectiu
d’evitar situacions de discriminació, risc d’exclusió social i
vulnerabilitat.
4. Els serveis socials, i específicament les residències per a la
gent gran, tant públiques com privades, han de vetllar perquè no
es produeixin situacions de discriminació de les persones
LGTBI, tant si viuen soles com si viuen en parella. S’ha de
fomentar el respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació
sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere entre els
usuaris i les usuàries dels serveis socials.
5. En les residències o altres equipaments en què es diferencien
els espais per sexes, s’ha de vetllar perquè la persona
transsexual pugui fer ús dels espais assignats al gènere sentit.
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Article 18
Participació i solidaritat
1. En els eixos de les polítiques de cooperació i foment de la
pau i dels drets humans que porti a terme el Govern de les Illes
Balears a favor del desenvolupament, s’ha de promoure la lluita
pels drets de les persones LGTBI i s’han d’impulsar projectes
de cooperació que defensin i reconeguin els drets humans
d’aquestes persones en països en què pateixen persecució o
discriminació o aquests drets no els són reconeguts.
2. S’han d’impulsar les actuacions següents:
a) Introduir la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la
identitat de gènere o l’expressió de gènere com una àrea més de
treball en l’àmbit de la immigració. Donar suport a les persones
que han patit persecució o represàlies en llurs països d’origen
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere.
b) Establir una comunicació estable amb el conjunt de
representants de les creences religioses que conviuen a les Illes
Balears
Capítol III
Mercat de treball
Article 19
Integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de
les persones LGTBI
1. La conselleria competent en matèria de treball ha de tenir en
compte, en les seves polítiques, el dret de les persones a no ser
discriminades per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere.
2. Les empreses han de respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats de les persones LGTBI. Per aquesta raó, han
d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral. Aquestes mesures han de ser objecte de
negociació i, si s’escau, s’han d’acordar amb els i les
representants legals dels treballadors i de les treballadores.
3. El Govern ha d’impulsar l’adopció voluntària de plans
d’igualtat i no-discriminació, per mitjà de les mesures de foment
pertinents, especialment adreçades a les petites i mitjanes
empreses, que han d’incloure el suport tècnic necessari.
Article 20
Mesures i actuacions per a l’ocupació
La conselleria competent en matèria de treball ha de:
a) Garantir d’una manera real i efectiva, per mitjà de la
Inspecció de Treball, la no-discriminació per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere i el ple
exercici dels drets del seu personal, tant funcionari com laboral,
en la contractació de les condicions de treball i ocupació.
b) Impulsar actuacions i mesures de difusió i sensibilització
que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació
a les empreses, com ara:
1r. Adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis
d’inserció laboral públics.
2n. Incorporar a les noves convocatòries de subvenció
criteris d’igualtat d’oportunitats.
3r. Incentivar les forces sindicals i empresarials a fer
campanyes divulgatives per la igualtat d’oportunitats i la nodiscriminació de les persones LGTBI.

4t. Promoure en els espais de diàleg social l’impuls de
mesures inclusives i clàusules antidiscriminatòries.
5è. Impulsar l’adopció a les empreses de codis de conducta
i de protocols d’actuació per a la igualtat d’oportunitats i la
no-discriminació de les persones LGTBI.
c) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors
d’igualtat que tinguin en compte la realitat de les persones
LGTBI en el sector públic i el sector privat i d’un distintiu per
reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de
polítiques d’igualtat i no-discriminació.
d) Desplegar estratègies per a la inserció laboral de les
persones transsexuals.
e) Impulsar noves formes d’organització i gestió del temps
de treball a les empreses i desenvolupar mesures i actuacions
adreçades al conjunt del teixit productiu balear que facilitin la
conciliació de la vida laboral, personal i familiar d’acord amb
el fet de la diversitat familiar.
f) Promoure la formació específica del personal responsable
en la inspecció de treball i en la prevenció de riscos laborals,
tant en el sector públic com en el privat, en continguts
relacionats amb els que poden patir les persones LGTBI i en el
coneixement de la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la
identitat de gènere i l’expressió de gènere.
g) Instar els responsables de la inspecció de treball a
informar els òrgans competents dels casos de discriminació per
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere que s’hagin produït, s’estiguin produint o hi hagi risc que
es produeixin en l’àmbit laboral.
h) Impulsar espais de participació i interlocució i promoure
campanyes divulgatives específiques en colAlaboració amb les
associacions LGTBI i els agents socials corresponents.
Capítol IV
Famílies
Article 21
Les famílies LGTBI
1. Les famílies gaudeixen de la protecció jurídica que determina
la llei, que empara sense discriminació les relacions familiars
derivades del matrimoni, la convivència en parella estable i les
famílies formades per un progenitor amb els seus descendents.
2. S’ha de garantir, d’acord amb la normativa vigent, que en la
valoració de la idoneïtat en els processos d’adopció no hi hagi
discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere. El procés d’estudi i la valoració de la
idoneïtat han de ser formadors, transparents, contradictoris i
informadors, d’acord amb la diversitat del fet familiar.
3. Els òrgans competents del Govern de les Illes Balears, dels
consells insulars i dels ens locals, en matèria de família i
igualtat, poden establir programes d’informació dirigits a les
famílies amb l’objectiu de divulgar les diverses realitats
afectives i de gènere i combatre la discriminació per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
S’ha d’incidir particularment en la informació i la promoció de
la igualtat de tracte de les persones LGTBI més vulnerables per
raó del gènere i per raó de l’edat, com els i les adolescents, els
i les joves i les persones grans, per garantir el gaudiment total
de llurs drets i el lliure desenvolupament de llur personalitat en
l’àmbit familiar.
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4. El servei d’atenció integral a què fa referència l’article 9, en
coordinació amb els governs locals, ha d’atendre les víctimes de
discriminació en l’àmbit familiar i donar-los suport,
especialment en els casos de violència masclista o en els casos
en què es trobin implicats els grups LGTBI.
5. En cas de mort d’un membre d’una parella estable, l’altre
membre de la parella ha de poder prendre part, en les mateixes
condicions que en cas de matrimoni, en els tràmits i les gestions
relatives a la identificació i la disposició del cadàver,
l’enterrament, la recepció d’objectes personals o qualsevol altre
tràmit o gestió que siguin necessaris.
6. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’establir els mecanismes necessaris perquè la documentació
administrativa s’adeqüi a les relacions afectives de les persones
LGTBI i a la diversitat del fet familiar.
TÍTOL III
HOMES I DONES TRANSSEXUALS
Article 22
Homes i dones transsexuals
1. En l’àmbit de les administracions públiques de les Illes
Balears, especialment en l’àmbit educatiu i universitari, s’han
d’establir per reglament les condicions perquè les persones
transsexuals siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom
del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors
d’edat.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
vetllar, en qualsevol dels seus procediments, pel respecte a la
confidencialitat de les dades relatives a la identitat de gènere de
les persones beneficiàries d’aquesta llei.
3. S’ha de garantir, en qualsevol cas, el dret a consulta i a
informació específica per a persones transsexuals o intersexuals
en àmbits com l’accés a tractaments hormonals, les
intervencions quirúrgiques i/o la salut sexual i reproductiva.
4. Les persones transsexuals s’han de poder acollir al que
estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria
de gènere ni cap tractament mèdic.
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TÍTOL IV
MECANISMES PER A GARANTIR EL DRET A LA
IGUALTAT
Capítol I
Disposicions generals
Article 23
Tutela judicial i administrativa del dret a la igualtat de les
persones LGTBI
La tutela judicial i administrativa davant les conculcacions
del dret a la igualtat de les persones LGTBI ha de comprendre,
segons el cas, l’adopció de totes les mesures necessàries
adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció
de mesures cautelars, la prevenció de violacions imminents o
ulteriors, la indemnització dels danys i perjudicis causats i el
restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu
dret. Es presumeix l’existència de dany moral si la
discriminació resta acreditada; el dany s’ha de valorar atenent
les circumstàncies del cas i la gravetat de la lesió efectivament
produïda.
Article 24
Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de les
persones LGTBI
1. Tenen la consideració d’interessat/da en els procediments
administratius en què calgui pronunciar-se respecte d’una
situació de discriminació, i sempre amb l’autorització de la
persona o persones afectades, les entitats, associacions i
organitzacions legalment constituïdes que tinguin entre llurs
finalitats la defensa i la promoció dels drets humans.
Tenen la mateixa consideració els sindicats, les associacions
professionals i les organitzacions de consumidors i usuaris.
2. D’acord amb els termes establerts per les lleis processals, les
entitats, les associacions, les organitzacions i els sindicats a què
fa referència l’apartat 1 anterior estan legitimats per defensar els
drets i els interessos dels afiliats/des o associats/des que ho
vulguin així en processos judicials civils, contenciosos
administratius i socials.
Capítol II
Dret d’admissió
Article 25
Dret d’admissió
1. L’exercici del dret d’admissió no pot comportar en cap cas
discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere.
2. La prohibició de discriminació abasta tant les condicions
d’accés com la permanència en els establiments, i l’ús i el gaudi
dels serveis que s’hi presten. Els criteris i les limitacions de les
condicions, tant d’accés com de permanència, han de ser
exposats per mitjà de rètols visibles colAlocats en els llocs
d’accés i per altres mitjans que es determinin per reglament.
3. Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els
organitzadors d’espectacles i activitats recreatives estan obligats
a impedir-hi l’accés o a expulsar-ne les persones següents, amb
l’auxili, si cal, de la força pública:

11960

BOPIB núm. 184 - 30 de gener de 2015

a) Les persones que violentin de paraula o de fet altres
persones per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o
d’expressió de gènere.
b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament
símbols, indumentària o objectes que incitin a la violència, a la
discriminació o a l’homofòbia o la transfòbia.
Capítol III
Dret a l’atenció i a la reparació

4. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable als processos
penals ni als procediments administratius sancionadors.
Capítol IV
Règim d’infraccions i sancions
Article 30
Concepte d’infracció

Article 26
Dret a una protecció integral, real i efectiva

1. Són infraccions administratives en l’àmbit dels drets de les
persones LGTBI les accions o omissions tipificades per aquesta
llei, sempre que no constitueixin falta o delicte.

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc
de patir qualsevol tipus de violència o discriminació el dret a
rebre de manera immediata una protecció integral, real i
efectiva.

2. No es considera discriminació la diferència de tracte basada
en alguna de les causes establertes per aquesta llei derivada
d’una disposició, una conducta, un acte, un criteri o una pràctica
que es pugui justificar objectivament per una finalitat legítima
i com a mitjà adequat, necessari i proporcionat per assolir-la.

Article 27
Contravenció de la llei en l’àmbit contractual

3. Qualsevol discriminació per orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere que tingui lloc dins l’àmbit del
treball, com ara l’assetjament, en la selecció, la promoció o el
desenvolupament de les tasques, constitueix una infracció i ha
de ser objecte d’investigació i, si escau, de sanció, d’acord amb
el procediment i la tipificació establerts per la legislació laboral.

Són nuls de ple dret les disposicions, els actes o les clàusules
dels negocis jurídics que constitueixen o causen discriminació
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere, i poden donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que
estableix la legislació vigent.
Article 28
Dret a l’atenció i a l’assistència jurídica
Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’establir els mecanismes necessaris per garantir que les
persones LGTBI tinguin dret a rebre tota la informació i
assistència jurídica especialitzada relacionada amb la
discriminació i els diversos tipus de violències exercides contra
aquestes persones.
Article 29
Inversió de la càrrega de la prova
1. D’acord amb el que estableixen les lleis processals i
reguladores dels procediments administratius, quan la part
actora o l’interessat/da alAleguin discriminació per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i
n’aportin indicis fonamentats, correspon a la part demandada o
a qui s’imputi la situació discriminatòria, l’aportació d’una
justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les
mesures adoptades i de llur proporcionalitat.
2. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de
discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere poden ser provats per qualsevol prova
admesa en dret, sens perjudici dels procediments que es tramitin
i de les mesures adoptades a l’empara de les normes
d’organització, convivència o disciplina de les institucions i dels
serveis públics. També es poden tenir en compte proves
estadístiques i tests de situació. S’han d’establir per reglament
les condicions i garanties d’aplicació.
3. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de
part, pot solAlicitar informes o dictàmens als òrgans competents
en matèria d’igualtat.

Article 31
Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal
1. No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats
penalment o administrativament, en els supòsits en què s’apreciï
identitat de subjecte, fets i fonament.
2. En els casos en què l’òrgan administratiu consideri que les
infraccions poden ser constitutives de delicte o falta, ho ha de
comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan judicial competent i
suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat
judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al
procediment, o fins que el Ministeri Fiscal no comuniqui la
improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions. En els
casos en què no s’estimi l’existència de delicte o falta penal,
l’òrgan administratiu ha de continuar el procediment
sancionador i considerar provats els fets que ho hagin estat en
seu judicial.
Article 32
Procediment
1. Els òrgans competents per a iniciar, instruir i resoldre els
expedients sancionadors han d’aplicar la normativa de
procediment sancionador aplicable als àmbits de competència
de l’Administració de les Illes Balears d’acord amb els principis
de legalitat, competència, irretroactivitat, tipicitat,
responsabilitat, proporcionalitat, prescripció i prohibició de
doble sanció.
2. Si l’òrgan competent, durant la fase d’instrucció, considera
que la potestat sancionadora amb relació a la presumpta
conducta infractora correspon a una altra administració pública,
ha de posar aquest fet en el seu coneixement i li ha de trametre
l’expedient corresponent.
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Article 33
Infraccions
1. Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus d’acord
amb el que estableix aquesta llei, sempre que no siguin
constitutives de falta o delicte.
2. Les infraccions no poden ser objecte de sanció sense
instrucció prèvia de l’expedient pertinent, d’acord amb el
procediment administratiu.
3. Són infraccions lleus:
a) Fer servir expressions vexatòries, per qualsevol mitjà, que
incitin a exercir la violència contra les persones o llurs famílies,
per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere, d’una manera intencionada.
b) Emetre intencionadament expressions vexatòries que
incitin a la violència, l’homofòbia la lesbofòbia, la bifòbia o la
transfòbia en els mitjans de comunicació, en discursos o en
intervencions públiques.
c) Tenir comportaments que suposin, aïllament, rebuig o
menyspreu públic, notori i explícit de persones per causa de
l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de
gènere.
4. Són infraccions greus:
a) Fer servir expressions vexatòries que incitin a exercir la
violència contra les persones o llurs famílies, per causa de
l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de
gènere, d’una manera intencionada i reiterada.
b) Malmetre o destruir objectes o propietats de persones o de
llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere, sempre que aquestes accions no
constitueixin delicte o falta de caràcter penal.
c) Impedir a una persona, d’una manera intencionada, la
realització d’un tràmit o l’accés a un servei públic o establiment
obert al públic per causa de l’orientació sexual, la identitat de
gènere i/o l’expressió de gènere d’aquesta persona.
d) Emetre intencionadament i reiteradament expressions
vexatòries que incitin a la violència i tinguin connotacions
homofòbiques, lesbofòbiques, bifòbiques i/o transfòbiques en
els mitjans de comunicació, en discursos o en intervencions
públiques.
5. Són infraccions molt greus:
a) L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones
o llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere.
b) Convocar espectacles públics o activitats recreatives que
tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la violència o la
discriminació de les persones LGTBI.
Article 34
Sancions
1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa per una
quantia equivalent a l’import del salari mínim interprofessional
de les Illes Balears, corresponent a un període d’entre set dies
i tres mesos. Si no hi ha reiteració, també es pot sancionar amb
una advertència.
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2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar una de les
sancions següents, o més d’una:
a) Multa per una quantia equivalent a l’import del salari
mínim interprofessional de les Illes Balears corresponent a un
període d’entre tres mesos i un dia i set mesos.
b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un
període d’un any, com a màxim.
c) Prohibició de contractar amb l’Administració de les Illes
Balears, els seus organismes autònoms i els seus ens públics per
un període d’un any, com a màxim.
3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot imposar una
de les sancions següents, o més d’una:
a) Multa per una quantia equivalent a l’import del salari
mínim interprofessional corresponent a un període d’entre set
mesos i un dia i deu mesos.
b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions per un període de
dos anys, com a màxim. En cas de reincidència o reiteració, la
prohibició pot ser per un màxim de cinc anys.
c) Prohibició de contractar amb l’Administració de les Illes
Balears, els seus organismes autònoms i els seus ens públics per
un període d’entre un any i un dia i tres anys.+
4. Per concretar les sancions que sigui procedent d’imposar i, si
escau, per graduar la quantia de les multes i la durada de les
sancions temporals, les autoritats competents han de mantenir
la proporció adequada entre la gravetat del fet constitutiu de la
infracció i la sanció, o les sancions, aplicades a la lesió
ocasionada, al nombre de persones afectades, a l’entitat del dret
afectat i a la naturalesa del deure afectat segons la legislació
vigent. S’han de considerar especialment els criteris següents:
a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’infractor/a.
b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones
o béns i la situació de risc creada o mantinguda.
c) La reincidència o la reiteració.
d) La discriminació múltiple i la victimització secundària.
e) La transcendència econòmica i social de la infracció.
f) L’incompliment reiterat dels advertiments o les
recomanacions previs dels Serveis Socials.
g) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc
creada per la infracció.
h) El compliment per iniciativa pròpia de les normes
infringides, en qualsevol moment del procediment administratiu
sancionador, si encara no s’ha dictat una resolució.
5. La discriminació múltiple i la victimització secundària
incrementen d’un grau, respecte de cadascuna de les causes que
hi concorren, el tipus d’infracció establerta per aquesta llei.
6. L’objectiu de la sanció ha de ser la prevenció, la dissuasió, la
reparació i la correcció dels perjudicis que hagi causat o pugui
causar la discriminació.
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Article 35
Responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta
llei les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que,
per acció o omissió, incorren en els supòsits d’infracció
establerts per aquest capítol.
2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos
responsables i no sigui possible determinar el grau de
participació de cadascun en la comissió de la infracció.
Article 36
Prescripció
1. Les infraccions establertes per aquesta llei tipificades de lleus
prescriuen al cap de sis mesos; les tipificades de greus, al cap de
dotze mesos; i les tipificades de molt greus, al cap de divuit
mesos.
2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen
al cap de tres mesos si són lleus, al cap de sis mesos si són greus
i al cap de dotze mesos si són molt greus.
Article 37
Competència
1. La competència per incoar els expedients administratius del
règim sancionador d’aquesta llei i la imposició de les
sancionscorrespon a la persona titular de la Secretaria General
de la conselleria competent en matèria de no-discriminació de
les persones LGTBI.
2. Les institucions que tenen encomanada la defensa dels drets
de la ciutadania de les Illes Balears podran instar l’òrgan
competent per imposar sancions a incoar els expedients per
incompliment d’aquesta llei per causa d’acció o omissió de les
administracions publiques.
Article 38
Garantia estadística
1. L’obtenció de dades estadístiques oficials per a l’elaboració
de polítiques publiques antidiscriminatòries en l’àmbit LGTBI
s’ha de dur a terme en el marc de la legislació balear en matèria
estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret
estadístic, en els termes establerts per la normativa balear
d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.
2. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGTBI ha
d’elaborar i encarregar, i publicar periòdicament, estadístiques
i estudis qualitatius relatius especialment a:
a) Agressions i discriminacions contra persones LGTBI.
b) Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i denúncies
penals presentades per delictes en l’àmbit de la discriminació o
la violència contra persones LGTBI.
c) Resolucions administratives i sentències judicials, i el
sentit d’aquestes, relacionades amb l’objecte d’aquesta llei, en
particular les que poden provar l’existència de discriminacions
indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques públiques
antidiscriminatòries.

3. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGTBI pot
proposar l’establiment d’acords i convenis amb altres
administracions i institucions públiques i organitzacions per
donar compliment a l’apartat 2 anterior.
Disposicions addicionals
Primera
Coordinació interdepartamental
1. El Govern de les Illes Balears ha de garantir mecanismes de
coordinació entre les conselleries del Govern de les Illes Balears
competents per raó de la matèria perquè duguin a terme les
polítiques públiques i apliquin els principis establerts per
aquesta llei.
2. Per adequar les actuacions d’inspecció administrativa als
principis i les polítiques públiques a què fa referència l’apartat
1 anterior, els òrgans competents de cada departament per raó
de la matèria han d’iniciar un estudi del conjunt d’instruments
per a l’elaboració d’un pla de formació interna adreçat al
personal funcionari que hagi de portar a terme aquesta activitat.
Segona
Impacte social de la llei
En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, l’òrgan que coordini les polítiques LGTBI de les
diverses conselleries del Govern de les Illes Balears ha
d’avaluar l’impacte social d’aquesta llei i fer pública aquesta
avaluació.
Tercera
Cooperació i colAlaboració entre institucions
1. A partir que es posi en marxa la Sindicatura de Greuges,
d’acord amb les atribucions que li assignen l’Estatut
d’Autonomia i la Llei 1/1993, de 10 de març, el Síndic de
Greuges exercirà les funcions relatives a la defensa de drets i
llibertats en matèria de no-discriminació de les persones LGTBI
que puguin haver estat vulnerats per l’actuació d’institucions,
tant públiques com privades.
2. El Govern de les Illes Balears ha de cooperar, en l’àmbit de
la no-discriminació de les persones LGTBI, amb els organismes
i òrgans competents en la defensa de drets i llibertats, oferir-los
tota la informació de què disposi i donar-los el suport necessari
en llurs actuacions.
Quarta
Memòria econòmica
1. El Govern de les Illes Balears presentarà una memòria
econòmica per desenvolupar aquesta llei en un termini de tres
mesos comptadors a partir de la seva entrada en vigor.
Disposició transitòria
Primera
Procediment sancionador
Mentre no s’aprovi un decret que reguli el procediment
sancionador en matèria antidiscriminatòria, continua sent
aplicable el procediment establert pel Decret 14/1994, de 10 de
febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora de les Illes Balears.
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Disposicions finals
Primera
Termini per al desplegament reglamentari
El Govern de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de
l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que
siguin necessàries per aplicar-la i desplegar-la.
Segona
Entrada en vigor i afectacions pressupostàries
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Els preceptes, el compliment dels quals exigeix la realització
de despesa amb càrrec als pressupostos de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, tenen efectes a partir de l’entrada
en vigor de la llei dels pressupostos corresponents a l’exercici
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor
d’aquesta llei.
Palma, 7 de gener de 2015.
El portaveu del Grup Parlamentari MÉS:
Gabriel Barceló i Milta.
La portaveu del Grup Parlamentari Socialista:
Francina Armengol i Socías
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RGE núm. 631/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a execució del programa de la Renda d'inserció
laboral a les Illes Balears. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 632/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de prestacions socials.
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 633/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de l'Estat per a l'aplicació de la
LOMQE a les Illes Balears. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 634/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en regeneració
democràtica. (Mesa de 27 de gener de 2015).
Palma, a 27 de gener de 2015.
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 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Hisenda i
Pressuposts sobre política general en matèria d'hisenda i
pressuposts.
Política general en matèria d'hisenda i pressuposts

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 610/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'hisenda i pressuposts.
(Mesa de 27 de gener de 2015).

El Grup parlamentari Socialista interpelAla el conseller
d'Hisenda i Pressuposts per tal que pugui valorar els objectius
que es fixaren al llarg de la present legislatura en l'àmbit de la
seva conselleria i les conseqüències que els seus incompliments
han tingut sobre els sectors productius de la nostra economia.
Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 625/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a taxa de protecció per l'atur a les Illes Balears. (Mesa
de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 626/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió pressupostària i dèficit públic. (Mesa de 27 de
gener de 2015).

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

RGE núm. 627/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en matèria de joventut.
(Mesa de 27 de gener de 2015).

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 taxa de protecció per l'atur a les Illes Balears.

RGE núm. 628/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a execució del programa de Garantia Juvenil a les
Illes. (Mesa de 27 de gener de 2015).

Taxa de protecció per l'atur a les Illes Balears

RGE núm. 629/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política en matèria de política agrària comuna.
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 630/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria lingüística. (Mesa de 27
de gener de 2015).

Les Illes Balears lidera avui la més baixa protecció per l'atur
a l'Estat, el que suposa aprofundir i cronificar les situacions de
pobresa a les nostres illes, i des del Grup Parlamentari Socialista
valorem urgent l'acció del Govern de les Illes per combatre amb
propostes l'actual situació de rebaixes en les prestacions
totalment insostenibles a la nostra comunitat, és per aquest
motiu que demanem al Govern quina és la seva posició al
respecte i com pensa combatre-la.
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Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori sobre la política en matèria de política
agrària comuna.

C)

Política agrària comuna

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 conseller d'Hisenda i
Pressuposts sobre la gestió pressupostària i el dèficit públic.
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

El Grup parlamentari Socialista interpelAla el conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal que pugui
explicar les negociacions que s'estan portant a terme en relació
amb la reforma de la Política Agrària Comuna i la incidència
que aquesta tindrà sobre l'economia de les Illes Balears en el
període 2014-2020.
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 del Govern de les Illes Balears en
matèria de joventut.
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla ls consellera d'Educació,
Cultura i Universitats sobre política general en matèria
lingüística
Política general en matèria lingüística
El Grup parlamentari Socialista interpelAla la consellera
d'Educació, Cultura i Universitat sobre les polítiques del Govern
en matèria d'ensenyament en català.
Palma, a 22 de gener de 2015.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

E)
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 l'execució del Programa de Garantia Juvenil a les Illes.
Programa de Garantia Juvenil a les Illes

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Programa que es preveia iniciar a la nostra comunitat el
segon semestre de 2014, comptava amb pressupost en el Pla
d'Ocupació aprovat pel Govern, que no s'executà. El 2015 es
preveu dotar de contingut el Programa per part del Govern de
les Illes amb un pressupost molt inferior al previst en el Pla
d'Ocupació, de 4,5 milions d'euros. Atès que no es visualitza
cap canvi en la passiva acció del Govern respecte d'aquest
programa i atès el problema greu de la manca d'ocupació dels
joves a les nostres illes, demanem al Govern quina és la seva
execució.
Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

H)
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 l'execució del Programa de la Renda d'inserció laboral a
les Illes Balears.
Programa de la Renda d'inserció laboral
Programa acordat en el marc del Pla d'Ocupació de les Illes
Balears 2014-2017, i amb pressupost aprovat en el marc de la
Llei de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2015. Un programa que pretén donar resposta a les
persones en atur majors de 45 anys que no reben cap prestació,
és la primera mesura en els tres anys del govern actual a les
nostres illes per a la contractació pública d'aturats de llarga
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durada amb l'acord dels ajuntaments, i és, per tant, urgent posarla en funcionament. Per aquest motiu valorem important
conèixer el grau d'execució del programa.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 11909/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retard en la incorporació al lloc de feina del Sr. Joan Trobat
Sastre. (Mesa de 27 de gener de 2015).

I)

RGE núm. 11910/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ordre relativa al lloc de feina del Sr. Joan Trobat Sastre.
(Mesa de 27 de gener de 2015).

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera de Família i
Serveis Socials sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de prestacions socials.

RGE núm. 11920/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reordenació de
canals de TDT, dividend digital. (Mesa de 27 de gener de
2015).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de gener de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 11921/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reordenació de
canals de TDT, dividend digital (II). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 11922/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reordenació de
canals de TDT, dividend digital (III). (Mesa de 27 de gener de
2015).

J)
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 el finançament de l'Estat per a l'aplicació de la LOMQE
a les Illes Balears.
Palma, a 22 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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 del Govern en regeneració democràtica.
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 11923/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reordenació de
canals de TDT, dividend digital, TV3.cat. (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 11924/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reordenació de
canals de TDT, dividend digital, 3/24. (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 11925/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reordenació de
canals de TDT, dividend digital, 33 Súper. (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 11930/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estalvi per
cancelAlació d'interessos del FLA. (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 11931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estalvi per
cancelAlació d'interessos del FLA (II). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 2/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
ginecòlegs i ginecòlogues. (Mesa de 27 de gener de 2015).
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RGE núm. 3/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
ginecòlegs i ginecòlogues objectors. (Mesa de 27 de gener de
2015).

RGE núm. 17/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (6). (Mesa de 27 de
gener de 2015).

RGE núm. 4/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 18/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (7). (Mesa de 27 de
gener de 2015).

RGE núm. 5/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
nins/nines acollits al PADI. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 6/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
del cànon preestablert d'ib-salut a la societat concessionària
Gran Hospital Can Misses, SA. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 7/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
del cànon variable d'ib-salut a la societat concessionària Gran
Hospital Can Misses, SA. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 8/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'intervencions quirúrgiques per hospitals, desembre 2014.
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 9/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans funcionant per hospitals, desembre 2014. (Mesa de
27 de gener de 2015).
RGE núm. 10/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
voluntat anticipades registrades, desembre 2014. (Mesa de 27
de gener de 2015).
RGE núm. 12/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (1). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 13/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (2). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 14/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (3). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 15/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (4). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 16/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (5). (Mesa de 27 de
gener de 2015).

RGE núm. 19/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (8). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 20/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (9). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 21/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (10). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 22/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per hospitals.
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 23/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llistes d'espera per a consulta externa per hospitals. (Mesa de
27 de gener de 2015).
RGE núm. 24/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llistes d'espera per a proves complementàries per hospitals.
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 40/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de
Salut de les Illes Balears 2014 (1). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 41/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de
Salut de les Illes Balears 2014 (2). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 42/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
receptes facturades des de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears 2014 (1).
(Mesa de 27 de gener de 2015).
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RGE núm. 43/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
receptes facturades des de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears 2014 (2).
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 46/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (1). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 47/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (2). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 48/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (3). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 49/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (4). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 50/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (5). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 51/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (6). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 54/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (I). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 55/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (II). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 56/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (III). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 57/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (IV). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 58/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (V). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 59/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (VI). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 60/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (VII). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
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RGE núm. 61/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la publicació TOC TOC (VIII). (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 62/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica (3). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 63/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica (4). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 64/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica (5). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 65/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica (6). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 66/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de receptes (1). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 67/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de receptes (2). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 68/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de receptes (3). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 69/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de receptes (4). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 70/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de receptes (5). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 71/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de receptes (6). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 72/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (1). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 73/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (2). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 74/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (3). (Mesa de 27 de gener de 2015).
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RGE núm. 75/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica (1). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 76/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica (2). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 140/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de
l'IVA dels productes sanitaris. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 141/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de
l'IVA dels principis actius dels medicaments. (Mesa de 27 de
gener de 2015).

RGE núm. 188/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments
de l'ens Gestió d'Emergències. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 191/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió del Port
de Maó. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 192/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de ports.
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 193/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió del Port
de Maó (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 200/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policia tutor.
(Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 142/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
sociosanitaris que tenen autoritzat un dipòsit de medicaments.
(Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 201/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a associació de
municipis i policia local. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 173/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute del
Consell de Joventut. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 202/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policia local,
professió de risc. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 174/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acord del
Consell de Govern sobre treball d'IBANAT (TRAGSA). (Mesa
de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 203/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policia local,
cobertura per invalidesa. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 175/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del
TIL. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 204/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
a l'hospital de referència, 2013. (Mesa de 27 de gener de
2015).

RGE núm. 176/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del
TIL (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 205/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
2013. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 177/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del
TIL (III). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 206/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
2013 (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 182/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de
Ciutadella. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 207/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
a la península 2013. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 183/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de
Ciutadella (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 208/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
a la península 2013 (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 184/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de
Ciutadella (III). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 211/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preu dels
carburants. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 185/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de
Ciutadella (IV). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 212/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preu dels
carburants (consum). (Mesa de 27 de gener de 2015).
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RGE núm. 225/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de
símbols. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 226/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de símbols
(II). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 227/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
especials subscrits per persones immigrants. (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 228/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs fotovoltaics
autoritzats. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 229/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs eòlics
autoritzats. (Mesa de 27 de gener de 2015).
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RGE núm. 517/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
escolars de l'Orquestra Simfònica (III). (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 518/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
escolars de l'Orquestra Simfònica (IV). (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 541/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats de
Menorca (I). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 542/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats de
Menorca (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 230/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantes de
biomassa autoritzades. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 543/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats de
Menorca (III). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 265/15, 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 9 de gener
de 2015. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 544/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats d'Eivissa
i Formentera (I). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 267/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions de
l'IB Dona. (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 545/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats d'Eivissa
i Formentera (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).

RGE núm. 268/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a SOIB i cursos
de tanatopraxi. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 269/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
l'oferta de feina del SOIB. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 270/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a moixos a
Natura Parc. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 271/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a custòdia
d'animals domèstics, supervisió. (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 317/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reinici
d'activitat al càmping de la Colònia de Sant Pere. (Mesa de 27
de gener de 2015).
RGE núm. 515/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
escolars de l'Orquestra Simfònica (I). (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 516/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
escolars de l'Orquestra Simfònica (II). (Mesa de 27 de gener
de 2015).

RGE núm. 546/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats d'Eivissa
i Formentera (III). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 574/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
dual (I). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 575/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
dual (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 576/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
dual (III). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 577/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (I). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 578/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (II). (Mesa de 27 de gener de 2015).
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RGE núm. 579/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (III). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 580/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (IV). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 581/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (V). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 582/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (VI). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 583/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (VII). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 584/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (VIII). (Mesa de 27 de gener de 2015).

d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 23 de gener
de 2015. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 683/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a execució de la
Sentència 73/13. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 688/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despeses del
XXI Consell de comunitats. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 689/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost del XXI
Consell de comunitats. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 690/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a partida
pressupostària del XXI Consell de comunitats. (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 691/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a local d'assaig
de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. (Mesa de 27 de
gener de 2015).

RGE núm. 585/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (IX). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 586/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (X). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 587/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Garantia Juvenil (XI). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 601/15, 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 16 de gener
de 2015. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 618/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragat del
Port de Cala Bona. (Mesa de 27 de gener de 2015).

Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Retard en la incorporació al lloc de feina del Sr. Joan Trobat
Sastre
Per quin motiu el Sr. Joan Trobat Sastre es va incorporar
fora de termini al lloc de feina assignat?
Palma, a 23 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

RGE núm. 619/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a substitució de
l'operari de la grua de Cala Bona. (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 620/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reparació del
far de Cala Bona. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 640/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concessió del
servei de grua del Port de Cala Bona. (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 641/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a benzinera del
Port de Cala Bona. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 681/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Ordre relativa al lloc de feina del Sr. Joan Trobat Sastre
Qui va donar l'ordre a la Secretaria General de la conselleria
per enviar un escrit a la Direcció General d'Educació, Personal
Docent, Universitat i Recerca solAlicitant l'adscripció a la
Secretaria General del Sr. Joan Trobat Sastre?
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La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reordenació dels canals de TDT, dividend digital
Atès que la reordenació dels canals de TDT s'ha prorrogat
fins a 31 de març de 2015, quina serà l'opció tècnica que
aplicarà el Govern quant a aquesta reordenació, com a resultat
del nou dividend digital, i com afectarà la recepció dels canals
que fins a aquesta data es podien veure a través dels dos
multiplexs autonòmics?
Palma, a 23 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.
Reordenació dels canals de TDT, dividend digital, TV3.cat
Garanteix el Govern de les Illes Balears que a través del
multiplex autonòmic es podrà veure, amb bona recepció i
qualitat, el canal de televisió TV3.cat?
Palma, a 23 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Reordenació dels canals de TDT, dividend digital, 3/24
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Garanteix el Govern de les Illes Balears que a través del
multiplex autonòmic es podrà veure, amb bona recepció i
qualitat, el canal de televisió 3/24?
Palma, a 23 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Reordenació dels canals de TDT, dividend digital (II)
Per quin motiu el Govern de les Illes Balears ha rebutjat la
proposta d'utilitzar els canals dels multiplexs insulars per
garantir la continuïtat de les recepcions de 3/24 i de 33-Súper3
a les Illes?

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

Palma, a 23 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Reordenació dels canals de TDT, dividend digital, 33-Súper

E)

Garanteix el Govern de les Illes Balears que a través del
multiplex autonòmic es podrà veure, amb bona recepció i
qualitat, el canal de televisió 33-Súper?

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.

Reordenació dels canals de TDT, dividend digital (III)
Després de la reordenació dels canals de televisió en un sol
multiplex autonòmic, quins canals es podran veure a les Illes
Balears a través d'aquest?
Palma, a 23 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 23 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Estalvi per cancelAlació d'interessos del FLA

Nombre de ginecòlegs i ginecòlogues objectors

Quin càlcul de l'estalvi ha fet el Govern de les Illes Balears
en relació amb la cancelAlació dels interessos del FLA i del pla
de proveïdors?

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospital, el mes de desembre de
2014?

Palma, a 17 de desembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

J)
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.
Estalvi per cancelAlació d'interessos del FLA (II)
A què es destinaran els estalvis relatius a la cancelAlació dels
interessos del FLA i del pla de proveïdors?
Palma, a 17 de desembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Anticonceptius orals
Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'ib-salut durant
el mes de desembre de 2014, especificant-ne el nom comercial,
el nombre d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total
de cada presentació?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de ginecòlegs i ginecòlogues
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospital, el mes de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nins i nines acollits al PADI
Quants de nins i nines s'han acollit al PADI, per any d'edat,
el mes de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

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

Pagament del cànon preestablert d'ib-salut a la societat
concessionària Gran Hospital Can Misses, SA

Nombre de quiròfans funcionant per hospitals, desembre 2014

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes de desembre de 2014 el Servei de
Salut de les Illes Balears a la societat concessionària Gran
Hospital Can Misses, SA?

Nombre de quiròfans funcionant per hospitals (Hospital
Universitari de Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital
d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de Menorca, Hospital
d'Eivissa, Hospital de Formentera), realitzades el mes de
desembre de 2014.

Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

S)

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

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

Pagament del cànon variable d'ib-salut a la societat
concessionària Gran Hospital Can Misses, SA

Nombre de voluntats anticipades registrades, desembre 2014

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes de desembre de 2014 el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital
Can Misses, SA?

Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes de desembre de 2014, desglossades per
illes?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dades d'intervencions quirúrgiques per hospitals, desembre
2014
Dades d'intervencions quirúrgiques per hospitals (Hospital
Universitari de Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital
d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de Menorca, Hospital
d'Eivissa, Hospital de Formentera), realitzades el mes de
desembre de 2014.
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

T)
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.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (1)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (2)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (5)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de desembre de
2014?

Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut, el mes
de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (6)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (3)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de desembre de
2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes de
desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (7)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (4)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, el mes de desembre de
2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma i han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (8)

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per
hospitals

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades de la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossada per clínica privada, el mes de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 31de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (9)
Dades de llistes d'espera per a consulta externa per hospitals
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa per hospitals
(Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son Llàtzer,
Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de Menorca,
Hospital d'Eivissa i Hospital de Formentera) i per especialitat a
dia 31de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

AG)
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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (10)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades de la nostra comunitat
autònoma i que tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossada per clínica privada,
el mes de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 31de desembre de 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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.

AK)
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.

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá
al Servei de Salut de les Illes Balears, 2014 (1)

Nombre de receptes facturades des de l'oficina de farmàcia del
Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears,
2014 (2)

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón
Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears durant 2014.
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de receptes facturades des de l'oficina de farmàcia
del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears
durant 2014, corresponents a actius.
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá
al Servei de Salut de les Illes Balears, 2014 (2)

AL)
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.
Targeta sanitària individual (1)

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón
Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears durant 2014,
corresponent a receptes de pensionistes.
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin desglossament té el cost de l'elaboració de la targeta
sanitària individual l'any 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AM)
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.

Nombre de receptes facturades des de l'oficina de farmàcia del
Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears,
2014 (1)

Targeta sanitària individual (2)

Nombre de receptes facturades des de l'oficina de farmàcia
del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears
durant 2014, corresponents a pensionistes.
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Què ha recaptat el Govern de les Illes Balears per l'emissió
de la nova targeta sanitària individual, desglossat per anys 2012,
2013 i 2014?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

BOPIB núm. 184 - 30 de gener de 2015
Targeta sanitària individual (3)
Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per l'emissió de la nova targeta sanitària
individual, des de dia 1 de gener de 2012 fins a dia 31 de
desembre de 2014, desglossades per mesos.
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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2014, per donar compliment al RD llei 16/2012, desglossades
per centre de salut de les Illes Balears?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions a la publicació TOC TOC (I)
Ha subvencionat l'IEB la publicació anomenada TOC TOC
Balears durant l'any 2014?

Targeta sanitària individual (4)
Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per l'emissió de la nova targeta sanitària
individual, des de dia 1 de gener de 2012 fins a dia 31 de
desembre de 2014, desglossades per les diverses situacions
(famílies nombroses, renovacions per pèrdues, avançaments,
etc.).
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, 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.

Subvencions a la publicació TOC TOC (II)

AP)
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.

Ha subvencionat l'IEB la publicació anomenada TOC TOC
Balears durant l'any 2013?
Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Targeta sanitària individual (5)
Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins a dia 31 de desembre de
2014, per donar compliment al RD llei 16/2012?
Palma, a 2 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions a la publicació TOC TOC (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
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.
Targeta sanitària individual (6)
Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins a dia 31 de desembre de

Quin ha estat l'import de les subvencions de l'IEB rebudes
per la publicació anomenada TOC TOC Balears durant l'any
2014?
Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Subvencions a la publicació TOC TOC (VII)

AU)
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.

Quin ha estat l'import de les subvencions de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats la publicació anomenada
TOC TOC Balears durant l'any 2014?

Subvencions a la publicació TOC TOC (IV)
Quin ha estat l'import de les subvencions de l'IEB rebudes
per la publicació anomenada TOC TOC Balears durant l'any
2013?
Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, 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.

Subvencions a la publicació TOC TOC (VIII)

AV)
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.

Quin ha estat l'import de les subvencions de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats la publicació anomenada
TOC TOC Balears durant l'any 2013?

Subvencions a la publicació TOC TOC (V)
Ha subvencionat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la publicació anomenada TOC TOC Balears
durant l'any 2014?
Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, 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.

Xifra d'estalvi en despesa farmacèutica (3)

AX)
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.

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, durant 2014, corresponent a l'aportació dels
pensionistes per mitjà dels nous copagaments farmacèutics?

Subvencions a la publicació TOC TOC (VI)
Ha subvencionat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la publicació anomenada TOC TOC Balears
durant l'any 2013?
Palma, a 4 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Xifra d'estalvi en despesa farmacèutica (4)

AY)
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.

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, durant 2014, corresponent a l'aportació de les persones
actives, que aporten més del 10%, per mitjà dels nous
copagaments farmacèutics?
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Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Xifra d'estalvi en despesa farmacèutica (5)
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, corresponent als medicaments que han estat exclosos
de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut,
segons la resolució de 2 d'agost de 2012, de la DG de cartera
Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia,
publicada al BOE de 17 d'agost de 2012 i modificada al BOE
de 25 de setembre, durant l'any 2014?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació de receptes (2)
Nombre de receptes facturades a l'ib-salut durant 2014,
desglossades per mes i xifra total.
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació de receptes (3)

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

Quina ha estat la despesa farmacèutica per facturació de
receptes mèdiques a l'ib-salut durant 2013, desglossades per
mes i xifra total?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Xifra d'estalvi en despesa farmacèutica (6)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, durant 2014, atribuïble al Reial Decret llei 9/2011?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BH)
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.
Facturació de receptes (4)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació de receptes (1)
Nombre de receptes facturades a l'ib-salut durant 2013,
desglossades per mes i xifra total.
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina ha estat la despesa farmacèutica per facturació de
receptes mèdiques a l'ib-salut durant 2014, desglossades per
mes i xifra total?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Copagament farmacèutic (2)

BI)

Quina quantitat d'euros ha reintegrat la Conselleria de Salut
pel cobrat per damunt dels màxims establerts als pensionistes
amb el nou copagament farmacèutic, durant l'any 2014,
especificada per mes?

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.
Facturació de receptes (5)
Quina ha estat la despesa mitjana per recepta mèdica
facturada a l'ib-salut durant 2013, desglossada per mes i xifra
total?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Copagament farmacèutic (3)
BJ)
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.
Facturació de receptes (6)
Quina ha estat la despesa mitjana per recepta mèdica
facturada a l'ib-salut durant 2014, desglossada per mes i xifra
total?

Quin cost econòmic ha tingut el procediment de gestió
administrativa per tornar als pensionistes amb dret a devolució
dels excedents del copagament farmacèutic, durant l'any 2014,
especificat per mes?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Copagament farmacèutic (1)
Quina quantitat d'euros va cobrar de més la Conselleria de
Salut als pensionistes amb el nou copagament farmacèutic,
durant l'any 2014, especificada per mes?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Xifra d'estalvi en despesa farmacèutica (1)
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears durant 2014?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Xifra d'estalvi en despesa farmacèutica (2)

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.

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears durant 2014, corresponent a l'aportació dels ciutadans
per mitjà dels nous copagaments farmacèutics?

BOPIB núm. 184 - 30 de gener de 2015
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Augment de l'IVA dels productes sanitaris
Quina estimació de cost econòmic fa la Conselleria de Salut
que tindrà l'augment de l'IVA dels productes sanitaris del 10 al
21% durant l'any 2015?
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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 a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deute del Consell de Joventut
Quin és el deute total del Consell de Joventut a data 31 de
gener de 2011 i a data 31 de gener de 2012?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Augment de l'IVA dels principis actius dels medicaments
Quina estimació de cost econòmic fa la Conselleria de Salut
que tindrà l'augment de l'IVA dels principis actius dels
medicaments del 4 al 21% durant l'any 2015?
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Centres sociosanitaris que tenen autoritzat un dipòsit de
medicaments
Relació de centres sociosanitaris de les Illes Balears, públics
i privats, que tenguin autoritzat un dipòsit de medicaments,
desglossats per centre sociosanitari, zona farmacèutica on
estigui localitzat i oficina de farmàcia responsable del seu
correcte funcionament, durant 2012, 2013 i 2014.
Palma, a 5 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Acord del Consell de Govern sobre treballs d'IBANAT
(TRAGSA)
Per quin motiu el Govern destina recursos a l'IBANAT
perquè l'execució dels treballs els faci una altra empresa, com
TRAGSA, com és el cas de l'acord del Consell de Govern de 19
de desembre de 2014?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Aplicació del TIL
Tots els centres escolars que van aprovar el projecte
lingüístic abans de dia 24 de setembre apliquen el TIL?
Palma, a 8 de gener de 2015.
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.

BV)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Aplicació del TIL (II)

Dessaladora de Ciutadella (II)

Hi ha denúncies d'Inspecció en relació amb centres escolars
que van aprovar el projecte lingüístic abans de dia 24 de
setembre i no apliquen el TIL?

Quina és la quantitat econòmica que el Govern de les Illes
Balears haurà de pagar a l'empresa adjudicatària de recepcionar
les obres des de la recepció per part del ministeri, dia 30 de
març de 2011, fins a dia d'avui, en concepte d'amortització?

Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats 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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Aplicació del TIL (III)
Dessaladora de Ciutadella (III)
Té constància la Conselleria d'Educació que no s'aplica el
TIL a centres escolars que van aprovar el projecte lingüístic
abans de dia 24 de setembre?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Dessaladora de Ciutadella
Quan preveu el Govern de les Illes Balears recepcionar les
obres de la dessaladora de Ciutadella de Menorca, tal com
estableix el conveni on es regula l'amortització de la nova
infraestructura i instalAlacions?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Atesa la voluntat manifesta del Govern de les Illes Balears
i del Govern de l'Estat de canalitzar la dessaladora ubicada al
municipi de Ciutadella de Menorca perquè permeti abastir els
municipis de llevant, té l'executiu autonòmic cap estudi
d'elaboració o elaborat per algun antre organisme o institució,
inclòs el Govern de l'Estat, sobre els preus finals que hauran de
pagar els ciutadans per al consum d'aigua?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Dessaladora de Ciutadella (IV)
Atès que s'està executant la canalització perquè la
dessaladora de Ciutadella pugui abastir d'aigua la població del
municipi, quin és el marge de costos que s'aplicarà al
consumidor?
Palma, a 8 de gener de 2015.
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.

CC)
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'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestió del Port de Maó (II)

Acomiadaments de l'ens Gestió d'Emergències
Quins han estat els criteris (antiguitat, tipus de contracte,
perfil professional, etc.) que s'han aplicat a l'hora de decidir
quins treballadors s'acomiaden arran de la reestructuració de
l'ens Gestió d'Emergències de les Illes Balears?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestió del Port de Maó
Manté la Conselleria de Turisme i Esports la voluntat de
reclamar la gestió parcial del port de Maó després de conèixer
les conclusions de l'"Informe sobre la repercussió econòmica de
la potencial transferència parcial en la gestió dels ports
pertanyents a l'APB en favor de la comunitat autònoma de les
Illes Balears?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

En quina situació es troba la transferència parcial de la
gestió del port de Maó a favor de la CAIB?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Policia tutor
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim
local, estableix que "el municipio ejercerá (...) competencias,
en los términos de la legislación del Estado y de las
comunidades autónomas, en las siguientes materias: n) (...)
participar en la programación de la enseñanxa (...) y
participar en la vigilancia del cuplimiento de la escolaridad
obligatoria." Com afectarà la reforma de l'administració local
aprovada pel Consell de Ministres a la competència de
participació en la vigilància de l'escolaritat i a la policia tutor?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestió de ports
En quina situació es troba la transferència parcial de la
gestió dels ports de l'APB a favor de la CAIB?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

CH)
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'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Associació de municipis i policia local
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per tal que es modifiqui l'Ordre INT/2944/2010, que impedeix
l'associació de municipis que sumin més de 40.000 habitants i,
per tant, es puguin associar les policies locals de tots els
municipis de Menorca, tal com es va comprometre el conseller
Simón Gornés?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
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'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Policia local, professió de risc
Considera la Conselleria d'Administracions Públiques que
la tasca del policia local, tant si és funcionari de carrera com si
ocupa una plaça interina o temporal, és una professió de risc?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

CL)
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 Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Desplaçaments 2013
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Policia local, cobertura per invalidesa
Quina és la cobertura per invalidesa dels policies locals
depenent de cada situació laboral (funcionari de carrera, interí
o contracte temporal)?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Desplaçaments a l'hospital de referència, 2013
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2013)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
Balears, a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de referència
per a la consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un
tractament?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

CM)
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 Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Desplaçaments 2013 (II)
Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants menorquins, eivissencs i formenterers
a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Desplaçaments a la península, 2013
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2013)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
Balears, a la península per assistir a l'hospital de referència per
a la consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un
tractament?
Palma, a 8 de gener de 2015.
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.

CO)
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 Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CR)
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 del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Desplaçaments a la península, 2013 (II)

Llei de símbols

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de menorquins,
eivissencs i formenterers durant l'any 2013, total i per illes?

Compleix el Govern, en data de la resposta a la present
pregunta, l'apartat de la Llei de símbols quant a plaques
indentificatives en tots els edificis de la CAIB on es presta un
servei finançat amb recursos públics?

Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia 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, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Preu dels carburants
Llei de símbols (II)
Arran de les informacions aparegudes en premsa a finals de
desembre, ha efectuat el Govern balear un estudi o informe
sobre els preus dels carburants a Balears dels darrers mesos en
comparació amb els preus de la resta de l'Estat?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

Compleix el Govern, en data de la resposta a la present
pregunta, l'apartat de la Llei de símbols quant a l'ús dels símbols
institucionals de la CAIB?
Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut (Consum) 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Preu dels carburants (Consum)

Convenis especials subscrits per persones immigrants

Arran de les informacions aparegudes en premsa a finals de
desembre, ha efectuat el Govern balear un estudi o informe
sobre els preus dels carburants a Balears dels darrers mesos en
comparació amb els preus de la resta de l'Estat?

Quants convenis especials han estat subscrits per persones
immigrants sense targeta sanitària individual, desglossats pels
anys 2012, 2013 i 2014?

Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

Palma, a 8 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)
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.

CY)
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.

Parcs fotovoltaics autoritzats

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 9
de gener de 2015

Quins parcs fotovoltaics ha autoritzat i per quina potència
el Govern de les Illes Balears a cadascuna de les illes els anys
2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 9 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 9 de gener de 2015?
Palma, a 12 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Parcs eòlics autoritzats

Actuacions IB Dona

Quins parcs eòlics ha autoritzat i per quina potència el
Govern de les Illes Balears a cadascuna de les illes els anys
2011, 2012, 2013 i 2014?

Quines actuacions ha dut a terme l'IB Dona davant les
reclamacions existents per la discriminació sexual en l'accés a
llocs de treball especialitzats en l'àmbit funerari?

Palma, a 9 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 12 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

DA)
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.

Plantes de biomassa autoritzades

SOIB i cursos de tanatopraxi

Quines plantes de biomassa ha autoritzat i per quina
potència el Govern de les Illes Balears a cadascuna de les illes
els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Per quin motiu el SOIB promou cursos de tanatopraxi si
existeixen dones professionals titulades en atur a la nostra
comunitat?

Palma, a 9 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 12 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Reinici de l'activitat del càmping de la Colònia de Sant Pere

DB)
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.

S'ha tramitat per part de la Conselleria de Turisme i Esports
recentment cap expedient en relació a l'inici d'activitat o
reobertura de les instalAlacions del càmping de la Colònia de
Sant Pere?

Valoració de l'oferta de feina del SOIB
Com valora el Govern que el SOIB tramiti ofertes de feina
que discriminen per raó de sexe sense cap justificació, com és
el cas de l'oferta núm. 042014001105?
Palma, a 12 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 12 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, 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.
Concerts escolars de l'orquestra Simfònica (I)
DC)
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.
Moixos a Natura Parc
Quines gestions ha fet el Govern davant les denúncies per
l'estat dels moixos acollits a Natura Parc, en tant que es tracta
d'una entitat colAlaboradora de l'administració?
Palma, a 12 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Per quin motiu s'ha produït el canvi d'ubicació dels concerts
escolars de l'Orquestra Simfònica que es realitzaven al
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears?
Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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, 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.
Concerts escolars de l'orquestra Simfònica (II)
DD)
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.
Custòdia d'animals domèstics, supervisió
Com assegura el Govern la supervisió de la competència
municipal pel que fa a la custòdia d'animals domèstics
abandonats o extraviats, que els ajuntaments sovint deleguen a
altres entitats o empreses?
Palma, a 12 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Quina serà la nova d'ubicació dels concerts escolars de
l'Orquestra Simfònica que es realitzaven al Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears?
Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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, 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.

Concerts escolars de l'orquestra Simfònica (III)

DE)
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.

Quin cost econòmic ha tengut la ubicació emprada fins ara
per als concerts escolars de l'Orquestra Simfònica que es
realitzaven al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears?
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Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.
Concerts escolars de l'orquestra Simfònica (IV)
Quin cost tendrà la nova ubicació dels concerts escolars de
l'Orquestra Simfònica que es realitzaven al Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears?
Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deute del Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats de
Menorca (I)
Quina és la quantia del deute corresponent a 2012 que
manté el Govern de les Illes Balears amb els malalts i
acompanyants de Menorca desplaçats a l'hospital de referència?
Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deute del Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats de
Menorca (II)
Quina és la quantia del deute corresponent a 2013 que
manté el Govern de les Illes Balears amb els malalts i
acompanyants de Menorca desplaçats a l'hospital de referència?
Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Deute del Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats de
Menorca (III)
Quina és la quantia del deute corresponent a 2014 que manté
el Govern de les Illes Balears amb els malalts i acompanyants
de Menorca desplaçats a l'hospital de referència?
Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deute del Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats
d'Eivissa i Formentera (I)
Quina és la quantia del deute corresponent a 2012 que manté
el Govern de les Illes Balears amb els malalts i acompanyants
d'Eivissa i Formentera desplaçats a l'hospital de referència?
Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deute del Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats
d'Eivissa i Formentera (II)
Quina és la quantia del deute corresponent a 2013 que manté
el Govern de les Illes Balears amb els malalts i acompanyants
d'Eivissa i Formentera desplaçats a l'hospital de referència?
Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute del Govern amb els malalts i acompanyants desplaçats
d'Eivissa i Formentera (III)
Quina és la quantia del deute corresponent a 2014 que
manté el Govern de les Illes Balears amb els malalts i
acompanyants d'Eivissa i Formentera desplaçats a l'hospital de
referència?
Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Formació dual (III)
Quina és la realitat avui de la formació dual a l'illa de
Mallorca, especificant centres formatius, especialitat formativa,
empreses i nombre d'alumnes?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Programa de Garantia Juvenil (I)

Formació dual (I)
Quina és la realitat avui de la formació dual a l'illa de
Menorca, especificant centres formatius, especialitat formativa,
empreses i nombre d'alumnes?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quants itineraris personalitzats s'han fet a joves inscrits al
Programa de Garantia Juvenil a Mallorca?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Formació dual (II)
Quina és la realitat avui de la formació dual a les illes
d'Eivissa i Formentera, especificant centres formatius,
especialitat formativa, empreses i nombre d'alumnes?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Programa de Garantia Juvenil (II)
Quants itineraris personalitzats s'han fet a joves inscrits al
Programa de Garantia Juvenil a Menorca?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

DY)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Programa de Garantia Juvenil (III)

Programa de Garantia Juvenil (VI)

Quants itineraris personalitzats s'han fet a joves inscrits al
Programa de Garantia Juvenil a Eivissa i Formentera?

Quants joves d'Eivissa hi ha inscrits al Programa de Garantia
Juvenil a data de 30 de gener de 2015?

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DV)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

DZ)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Programa de Garantia Juvenil (IV)

Programa de Garantia Juvenil (VII)

Quants joves de Mallorca hi ha inscrits al Programa de
Garantia Juvenil a data de 30 de gener de 2015?

Quants joves de Formentera hi ha inscrits al Programa de
Garantia Juvenil a data de 30 de gener de 2015?

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DX)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

EA)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Programa de Garantia Juvenil (V)

Programa de Garantia Juvenil (VIII)

Quants joves de Menorca hi ha inscrits al Programa de
Garantia Juvenil a data de 30 de gener de 2015?

Quines han estat les respostes i els recursos oferts als joves
atesos dins el Programa de Garantia Juvenil de l'illa de
Mallorca?

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
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Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Programa de Garantia Juvenil (IX)
Quines han estat les respostes i els recursos oferts als joves
atesos dins el Programa de Garantia Juvenil de Menorca?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Dragat del port de Cala Bona

EC)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Per quin motiu s'ha aprovat dragar el port de Cala Bona,
amb un cost de 320.000 euros?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Programa de Garantia Juvenil (X)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines han estat les respostes i els recursos oferts als joves
atesos dins el Programa de Garantia Juvenil a Eivissa?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quan pensa Ports de les Illes Balears substituir l'operari de
baixa de la grua del moll de Cala Bona, que crea indefensió
entre els usuaris?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Programa de Garantia Juvenil (XI)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines han estat les respostes i els recursos oferts als joves
de Formentera atesos dins el Programa de Garantia Juvenil?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 16
de gener de 2015
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 16 de gener de 2015?

Quan pensa Ports de les Illes Balears reparar el far del port
de Cala Bona, que fa mesos que no emet llum vermella i pot
provocar accidents?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Concessió del servei de grua del port de Cala Bona

Execució de la Sentència 73/13

Quines són les intencions de Ports de les Illes Balears pel
que fa al servei de grua del qual va notificar a la subcontracta
fa més d'un any que li finalitzava la concessió i que encara no
ha substituït, amb el perjudici que això suposa per als usuaris
per la manca de servei actualment?

Per quin motiu l'execució de la Sentència 73/13, de 26 de
juliol, de la Secció 1 de l'AP Balears, tal com informa
l'Advocacia de la CAIB arran de la solAlicitud de documentació
8316/2014, ha tingut només un manament de pagament (de data
de 23.07.2014) per valor de 646.540,91 euros, quan la sentència
imposa una responsabilitat civil en forma d'indemnització a la
comunitat autònoma per un valor molt superior?

Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Benzinera del port de Cala Bona
Quan pensa Ports de les Illes Balears posar en marxa la
benzinera del moll, que mai no ha estat en servei?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 23
de gener de 2015
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 23 de gener de 2015?
Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

EM)
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 del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses del XXI Consell de comunitats
Qui es fa càrrec de les despeses derivades del desplaçament,
l'hostatge i altres dels representants de les cases de Balears per
assistir al XXI Consell de comunitats que es va iniciar dia 21 de
gener de 2015?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EN)
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 del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses del XXI Consell de comunitats
Quin és el cost global de l'organització del XXI Consell de
comunitats que es va iniciar dia 21 de gener de 2015?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Partida pressupostària del XXI Consell de comunitats
A càrrec de quina partida o partides del pressupost de la
CAIB s'han imputat les despeses del XXI Consell de
comunitats que es va iniciar dia 21 de gener de 2015?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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RGE núm. 745/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplegament reglamentari de la Llei agrària. (Mesa
de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 746/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
taller formatiu "El canvi en les administracions públiques".
(Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 747/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació de les Illes Balears a Fitur. (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 748/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic de subvencions 2015. (Mesa de 27 de gener de
2015).

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

RGE núm. 749/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
sobre la creació d'empreses en el 2014. (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 750/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre ocupació. (Mesa de 27 de gener de 2015).

Local d'assaig de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears
En quina situació o quins tràmits o gestions s'han dut a
terme per dotar l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears d'un
local d'assaig adequat?
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 751/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres ilAlegals al nou Casino de Palma. (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 752/15, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a presència de les Illes Balears a Fitur. (Mesa de 27 de gener
de 2015).
RGE núm. 753/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
públiques per millorar la competitivitat de la nostra economia.
(Mesa de 27 de gener de 2015).

Ordre de Publicació
RGE núm. 741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió del Comitè de desenvolupament de rutes de l'aeroport
de Palma de Mallorca. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 742/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb SFM en matèria de prestacions en benefici de la
comunitat per a menors. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 743/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del treball dels policies tutors de Menorca i Eivissa. (Mesa de
27 de gener de 2015).
RGE núm. 744/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
de cribratge de càncer de còlon i recte a les Balears. (Mesa de
27 de gener de 2015).

RGE núm. 754/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatització d'AENA (I). (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 757/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions
a la Comissió d'investigació de Son Espases. (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 758/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
d'AENA. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 773/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla Juncker. (Mesa de 27 de gener de 2015).

11994

BOPIB núm. 184 - 30 de gener de 2015

RGE núm. 774/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments per al tractament de l'hepatitis C. (Mesa de 27
de gener de 2015).

Valoració del treball dels policies tutors de Menorca i Eivissa
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
del balanç anual dels resultats del treball realitzat pels policies
tutors de Menorca i Eivissa que es va presentar recentment?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Reunió del Comitè de desenvolupament de rutes de l'aeroport
de Palma de Mallorca
Ens pot explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports la
darrera reunió duta a terme del Comitè de desenvolupament de
rutes d el'aeroport de Palma de Mallorca?

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Campanya de cribratge de càncer de còlon i recte a les Balears
Quina valoració fa el conseller de Salut de la campanya de
cribratge de càncer de còlon i recte de les Illes Balears?
Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

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

Conveni amb SFM en matèria de prestacions en benefici de la
comunitat per a menors
En què consisteix el conveni signat recentment entre la
Conselleria de Família i Serveis Socials i l'empresa Serveis
Ferroviaris de Mallorca en matèria de prestacions en benefici
de la comunitat per a menors?
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears per
al desplegament reglamentari de la primera llei agrària de les
Illes Balears després de la seva publicació al BOIB?
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Taller formatiu "El canvi en les administracions públiques"
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
del taller formatiu "El canvi en les administracions públiques"
que es va celebrar recentment?
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Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dades sobre ocupació
Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre ocupació que s'han fet públiques recentment?

Participació de les Illes Balears a Fitur

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Ens pot explicar el Sr. Conseller de Turisme la participació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a Fitur?
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Obres ilAlegals al nou Casino de Palma
Què pensa el Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat de
les obres ilAlegals que es duen a terme al Teatro Balears per
obrir el nou Casino de Palma?

Pla estratègic de subvencions 2015
Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Com valora el conseller d'Hisenda el Pla estratègic de
subvencions 2015 que es va aprovar recentment en el Consell
de Govern?
Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Dades sobre la creació d'empreses el 2014
Com valora el Govern de les Illes Balears la darrera dada
sobre creació d'empreses el 2014?
Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Presència de les Illes Balears a Fitur
Sr. Conseller de Turisme, com valora la presència de les
Illes Balears a Fitur?
Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

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

Inversions públiques per millorar la competitivitat de la nostra
economia

Privatització d'AENA
Què ha fet el Govern per aturar la privatització d'AENA?

Creu el Govern de les Illes Balears que en aquesta
legislatura aconseguirà les inversions públiques necessàries per
millorar la competitivitat de la nostra economia?
Palma, a 27 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 27 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pla Juncker
Sr. President, quines accions ha fet el Govern en relació amb
el Pla Juncker?

Privatització d'AENA (I)
Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, quins beneficis
obtindran els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears de
la privatització d'AENA?
Palma, a 27 de gener de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Declaracions a la Comissió d'investigació de Son Espases
Com valora el Sr. President les afirmacions realitzades a la
Comissió d'investigació de Son Espases en relació amb el
finançament de la seu del PP?
Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Medicaments per al tractament de l'hepatitis C
Com pensa garantir la Conselleria de Salut l'accés en
condicions d'igualtat als medicaments per al tractament de
l'hepatitis C?
Palma, a 27 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BOPIB núm. 184 - 30 de gener de 2015
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 549/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inconstitucionalitat de la Llei de comerç (I), a contestar davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 550/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inconstitucionalitat de la Llei de comerç (II), a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 551/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera (I), a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 552/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera (II), a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 553/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inconstitucionalitat de lleis aprovades, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 588/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
27 de gener de 2015).
RGE núm. 589/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de
dèficit (I), a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 590/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de
dèficit (II), a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 591/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de
dèficit (III), a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 592/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
econòmics en polítiques actives d'ocupació (I), a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 593/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
econòmics en polítiques actives d'ocupació (II), a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de
2015).
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RGE núm. 594/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
econòmics en polítiques actives d'ocupació (III), a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 595/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
econòmics en polítiques actives d'ocupació (IV), a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 596/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reclamació
judicial per incompliment de les inversions estatutàries, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de
27 de gener de 2015).
RGE núm. 597/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'inversió pública rebutjats, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 598/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompliment de
les inversions estatutàries, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 673/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
paralització del projecte del nou Casino de Palma, a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 674/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resposta al sector del joc, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 675/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resposta a les persones que cercaven feina al casino, a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de
gener de 2015).
RGE núm. 676/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució d'obres sense llicència, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 677/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pròrroga al Casino Teatre Balear per obrir, a contestar davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 678/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pròrroga al Casino Teatre Balear per obrir, a contestar davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 27 de gener de 2015).
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

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

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'Economia.

Inconstitucionalitat de la Llei de comerç (I)

Inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera (II)

Com valora el Govern de les Illes Balears les qüestions
d'inconstitucionalitat de la Llei de comerç de les Illes Balears
plantejades per part de l'Estat?

Creu el Govern de les Illes Balears que les advertències
d'inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera de les Illes
Balears per part de l'Estat avalen la pretesa seguretat jurídica de
la que tantes vegades fan gala?

Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

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

Inconstitucionalitat de la Llei de comerç (II)
Inconstitucionalitat de lleis aprovades
Creu el Govern de les Illes Balears que les advertències
d'inconstitucionalitat de la Llei de comerç de les Illes Balears
per part de l'Estat avalen la pretesa seguretat jurídica de la que
tantes vegades fan gala?

En quantes ocasions, al llarg d'aquesta legislatura, s'han
presentat qüestions d'inconstitucionalitat a les lleis aprovades?
Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi

Inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera (I)
Com valora el Govern de les Illes Balears les qüestions
d'inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera de les Illes
Balears plantejades per part de l'Estat?

Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Per quina raó no s'ha separat cautelarment del càrrec al
director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi quan ha estat
detingut per presumptes irregularitats i deixat amb llibertat amb
càrrecs per uns fets comesos en exercici del seu càrrec?
Palma, a 17 de març 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.

G)

J)

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'Hisenda i Pressuposts.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Objectiu de dèficit (I)

Recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (I)

Considera el Govern de les Illes Balears que ha complert
amb els objectius de dèficit que s'havia marcat per a 2014?

Per què es produeix una baixada de 12,22 milions d'euros en
les aportacions de l'Estat en polítiques actives d'ocupació el
2014, en relació amb les previsions del Govern de les Illes?

Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

K)
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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Objectiu de dèficit (II)
Recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (II)
Quines conseqüències tindrà per al Govern de les ILles
Balears l'incompliment de l'objectiu de dèficit per a 2014
acordat en el Consell de Política Fiscal i Financera?
Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Quina és la quantia que ha descomptat el Govern de l'Estat
de l'aportació feta el 2014, dels recursos econòmics en
polítiques actives d'ocupació no gastats en l'exercici de 2013 a
la nostra comunitat?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Objectiu de dèficit (III)
Quins són els motius que expliquen la desviació en
l'objectiu de dèficit fixat per a 2014 en el Consell de Política
Fiscal i Financera?
Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

L)
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 oral davant la Comissió
d'Economia.
Recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (III)
A quins programes afecta la no-execució de 2013 en
polítiques actives a la nostra comunitat?
Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

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'Hisenda i Pressuposts.

Recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació (IV)

Incompliment de les inversions estatutàries

Quina és l'execució per programes feta el 2014 dels recursos
econòmics que el Govern de les Illes pensava rebre de l'Estat en
polítiques actives d'ocupació per a 2014?

En quantes ocasions ha solAlicitat el Govern de les Illes
Balears a l'Estat la convocatòria de la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda per tal d'abordar l'incompliment de les
inversions estatutàries?

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Reclamació judicial per incompliment de les inversions
estatutàries
Ha formalitzat el Govern de les Illes Balears la reclamació
judicial al Govern de l'estat per l'incompliment de les
inversions estatutàries?

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 oral davant la Comissió
d'Economia.
Paralització del projecte del nou Casino de Palma
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quina opinió li
mereix la pèrdua d'inversió d'uns 10 milions d'euros que es
produeix amb la paralització del projecte del nou Casino de
Palma?

Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 23 de gener de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Projectes d'inversió pública rebutjats
Resposta al sector del joc
Quins projectes d'inversió pública ha presentat el Govern de
les Illes Balears davant el Govern de l'Estat espanyol, al llarg
de la present legislatura, que hagin estat rebutjats?
Palma, a 21 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quina resposta
pensa donar al sector del joc davant el malestar d'aquest per
haver adjudicat el Casino a un lloc com el Teatro Balear?
Palma, a 23 de gener de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

V)

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

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Resposta a les persones que cercaven feina al casino

Pròrroga al Casino Teatro Balear per obrir

Quina resposta dóna el Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat a les persones que feien cua per demanar un
treball al casino?

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, creu que un
conflicte intern del PP ha de provocar tanta incertesa econòmica
a un sector?

Palma, a 23 de gener de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Palma, a 23 de gener de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Ordre de Publicació

Execució d'obres sense llicència

RGE núm. 391/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d'acció del Sistema Nacional de Salut davant la
infecció produïda pel virus de l'hepatitis C, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 27 de gener de 2015).

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, pensa dur a
terme alguna actuació davant l'execució d'obres que es fan al
Casino Teatro Balear sense la llicència pertinent de
l'Ajuntament de Palma?

RGE núm. 392/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a confecció de propostes al Pla Juncker, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 de
gener de 2015).

Palma, a 23 de gener de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

RGE núm. 503/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
necessària negociació del Reglament marc de coordinació de
policies locals, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 27 de gener de 2015).
RGE núm. 504/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ajornament de la LOMCE, amb tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 27 de gener de
2015).
RGE núm. 505/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
preus dels carburants a les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 de gener de
2015).

Pròrroga al Casino Teatro Balear per obrir
Amb quin objectiu la Conselleria d'Economia i
Competitivitat va concedir, el passat novembre, una pròrroga
de sis mesos perquè el Casino Teatro Balear obrís?
Palma, a 23 de gener de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

RGE núm. 555/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajornament de l'entrada en vigor de la LOMQE el
curs 201-2017 per als curs d'ESO i batxillerat, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
27 de gener de 2015).
RGE núm. 611/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament íntegre per part del Govern de la renda
d'inserció laboral, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 27 de gener de
2015).
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RGE núm. 612/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delimitació de la mar balear, amb tramitació davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 de gener de 2015).
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

comunitats autònomes que proporcionen els nous tractaments a
persones que ho necessiten, però hi ha comunitats autònomes,
que a la mateixa persona i situació clínica no els donen. No hi
ha equitat d’accés al tractament.
La preocupació de la comunitat científica i dels pacients és
cada cop major, sobretot perquè es disposa de noves teràpies
que posen a l’abast de la mà superar de manera satisfactòria
aquesta malaltia, guarint-la en alguns dels casos i minvant-la en
d’altres, els efectes del virus de l’hepatitis C.

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

És necessari que el Sistema Nacional de Salut asseguri una
estratègia de prevenció eficaç i d’assistència sanitària amb tots
els recursos terapèutics al nostre abast que es puguin usar amb
criteris d’evidència científica i d’equitat per a tots aquells que
ho necessiten.

Pla d’acció del Sistema Nacional de Salut davant la infecció
produïda pel virus de l’hepatitis C

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista al
Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Exposició de motius

Proposició no de llei

L’hepatitis C és una malaltia contagiosa causada per la
infecció amb el virus del mateix nom. Moltes persones
desconeixen si estan infectades i desconeixen com podrien
haver-se contagiat. El quadre clínic pot anar des d’un patiment
lleu que dura unes quantes hores fins a una afecció greu per a
tota la vida. La majoria té una infecció sense signes ni
símptomes i una part evoluciona cap a una infecció crònica. La
infecció crònica (perllongada en el temps), generalment, no
causa símptomes ni signes clínics, però amb el pas del temps
comencen aquests. Les persones que tenen una infecció crònica
poden evolucionar cap a una cirrosi hepàtica, perquè el fetge
evoluciona cap a la fibrosi, i comencen els signes i símptomes
d'insuficiència hepàtica. Una part d’elles evolucionaran cap a
la insuficiència hepàtica, el fetge deixa de funcionar
correctament, o evolucionen cap un càncer de fetge. Teràpies
intensives o el transplantament hepàtic són les úniques opcions
terapèutiques.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears de manera urgent, a:

Es calcula que a tot el món hi ha entre 130 i 150 milions de
persones infectades amb el virus de l’hepatitis C; una xifra
considerable d’aquestes persones amb infecció crònica
desenvoluparan cirrosi o càncer de fetge. Entre 300.000 i
500.000 persones moren anualment per malalties hepàtiques
relacionades amb l’hepatitis C. Segons dades de l’Organització
Mundial de la Salut, entre el 65% i el 85% de les persones
infectades desenvoluparan una infecció crònica. D’aquestes,
d’entre el 15 i el 30% tindran risc de cirrosi hepàtica en un
termini de 20 anys. Una part d’aquestes evolucionen cap un
càncer de fetge.
L’aparició de noves teràpies enfront de l’hepatitis C suposa
un avenç molt rellevant en la lluita contra una malaltia que és
de molt greus conseqüències. En canvi, a Espanya, les persones
que les necessiten no tenen garantit l’accés a aquestes teràpies.

1. Dirigir-se al Govern d’Espanya per exigir:
1.1. L’elaboració d’un pla d’acció del Sistema Nacional de
Salut enfront de l’hepatitis C, que fomenti la prevenció, la
detecció precoç i el tractament eficaç en condicions
d’igualtat per a tots els ciutadans i pacients, mitjançant un
protocol clínic elaborat en base a evidències científiques.
Aquest pla s’elaborarà amb el consens de les societats
científiques, organitzacions de pacients i comunitats
autònomes.
1.2. Incorporar una partida pressupostària al Fons de
Cohesió sanitària que asseguri l’aplicació de l’esmentat pla,
tant en les mesures preventives i de detecció precoç, com en
l’accés a les noves teràpies sense cap discriminació per a
totes aquelles persones afectades que compleixin els criteris
incorporats al protocol clínic elaborat a l’efecte.
2. Assegurar que cap persona malalta d’hepatitis C es quedi
sense la medicació més adequada per causes econòmiques,
garantint la prescripció electrònica en els hospitals dels
medicaments en contra de l’hepatitis C per agilitar els
tractaments i el control de les teràpies.
Palma, a 14 de gener de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

Des de fa un any, el Grup Parlamentari Socialista al
Congrés dels Diputats ha dut endavant nombroses iniciatives
tendents a garantir l’accés de tots els pacients afectats per
aquesta malaltia que compleixin els criteris clínics per ser
tractats amb les noves teràpies. En totes aquestes iniciatives, el
Partit Popular ha votat en contra i ha provocat una situació de
desigualtat en l’accés i de discriminació entre pacients, que té
conseqüències en la salut i l’equitat sanitària. Actualment hi ha

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.
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Confecció de propostes al Pla Juncker
El Fons Europeu d’Inversions Estratègiques per Europa, el
denominat Pla Juncker, té com objectiu principal un canvi en la
política comunitària, reforçant la competitivitat europea i
estimulant la inversió per crear llocs de feina.
Aquest pla d’inversions comptarà amb 300.000 milions
d’euros destinats a, entre d’altres, infraestructures, xarxes de
banda ampla, educació, investigació i innovació, xarxes
energètiques, energies renovables, així com projectes diversos
per combatre l’atur juvenil; la previsió dels quals es fixa per a
l’Estat Espanyol en més de 50.000 milions d’euros.
En aquesta proposta han de ser els estats membres de la
Unió i les diverses regions els que hauran de realitzar esforços
coordinats per desenvolupar els objectius del Pla, afavorint i
donant prioritat pressupostària a les inversions productives.
En aquest sentit, entenem que ha de ser des de les Illes
Balears, des d’on, també, hem d’intentar entre tots aprofitar de
forma coordinada aquesta oportunitat.
I constatats els resultats de les inversions estatutàries que no
han arribat aquesta legislatura per la manca, entre d’altres, de
projectes específics plantejats des de les Illes Balears; davant
la importància del Pla que s’està impulsant i de la necessitat de
muscular l’economia balear amb iniciatives que li aportin
competitivitat, el Grup Socialista presenta la següent
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Necessària negociació del Reglament marc de coordinació de
policies locals
La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears estableix a la disposició final
primera que, abans d'un any des de l'entrada en vigor de la llei,
el Govern ha de dictar les disposicions necessàries per al seu
desenvolupament i aplicació.
En el moment en què s'ha registrat la present proposició no
de llei, el Govern havia presentat un projecte de decret pel qual
es pretén aprovar el Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears; un decret que, d'acord amb
la mateixa Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals i
amb l'EBEP, ha de ser negociat en el si de la Comissió de
Coordinació de Policies Locals de les Illes Balears.
Efectivament, l'article 14 de la Llei 4/2013 crea la Comissió
de Coordinació de les Policies Locals com a "òrgan de consulta
i participació" amb les funcions (article 16.a.) d'"informar sobre
els projectes de disposicions generals que es dictin per al
desenvolupament de les previsions en matèria de coordinació
d'aquesta llei". L'exercici de les funcions atorgades a la
comissió no tenen un caràcter vinculant, excepte, com diu el
punt 2 de l'article 16, quan la legislació aplicable ho prevegi. I
ho preveu. L'EBEP, a l'article 37, diu que són matèries
d'obligada negociació, entre d'altres, "les normes que fixin els
criteris generals en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes
de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de
planificació de recursos humans".

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar davant el Govern d’Espanya un paquet de
projectes estratègics que compleixin les exigències fixades en
el Fons Europeu d’Inversions Estratègiques per Europa i a
treballar insistentment perquè els esmentats projectes siguin
inclosos en la proposta que el Govern de l’Estat presentarà
davant la Unió Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a buscar l’acord i el consens en la definició del paquet
de projectes estratègics, referits en l’apartat anterior, amb els
diferents grups parlamentaris i els agents econòmics.
Palma, a 14 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

En aquest sentit no hi ha cap dubte que el projecte de decret
introdueix mesures que afecten la classificació dels llocs de
treball i la planificació dels recursos humans, i que, per tant, ha
de ser objecte d'informació i negociació en el si de les meses
corresponents que, des de la Llei 4/2013, inclouen la Comissió
de Coordinació de les Policies Locals.
Per tot l'esmentat, el Grup Parlamentari MÉS proposa la
següent resolució:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar la Comissió de Coordinació de les Policies
Locals, prevista a la Llei 4/2013, per informar i negociar,
d'acord en el previst en l'esmentada llei i en l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, el decret que aprovi el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar participació i audiència als ajuntaments en
l'elaboració i aprovació del Decret del reglament marc de
coordinació, atès que aquest té caràcter de norma per als
reglaments de policia local aprovats pels ajuntaments, els quals,
amb respecte a l'autonomia local, s'han d'ajustar al que disposa
aquella norma.
Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

E)

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

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.
Preus dels carburants a les Illes Balears

Ajornament LOMCE
El passat 3 de gener de 2015 el Ministeri d'Educació publicà
el currículum bàsic de la LOMCE per a l'ESO i el batxillerat,
que s'haurà d'aplicar a partir del proper curs escolar, 2015-2016,
a 1r i 3r d'ESO i a 1r de batxillerat. El currículum aprovat,
juntament amb el desplegament normatiu que hauran de fer a
partir d'ara les comunitats autònomes, determinarà
l'organització dels ensenyaments en els centres educatius, a més
del disseny de les avaluacions previstes a la LOMCE.
L'aprovació dels esmentats currículums quan només falten
sis mesos per a l'acabament d'aquest curs escolar, sense
consultar les comunitats autònomes, ignorant les opinions de la
majoria d'experts i d'entitats educatives i sense temps material
per organitzar el proper curs, afectarà negativament l’estructura
escolar (organització, escolarització, plantilles de professorat,
horaris, etc.) i la meitat de la població escolar de l'educació
secundària (1r i 3r d'ESO i 1r de batxillerat).
Diverses entitats de la comunitat educativa de les Illes
Balears, i en concret les Associacions de directors d'educació
secundària de les Illes Balears, han valorat que la publicació
curricular es produeix molt tard, i han demanat un ajornament
en la implantació de la LOMCE davant la impossibilitat
d'organitzar adequadament el proper curs.
Davant aquesta situació, tant la comunitat educativa com el
Grup Parlamentari MÉS consideren, i reclamen, que el més
raonable és fer el que han acordat comunitats com Andalusia,
Catalunya, Canàries o Astúries, que és paralitzar i ajornar el
calendari d'implementació de la LOMCE.
Per tot l’esmentat, el Grup MÉS proposa el següent acord:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les gestions necessàries davant el Ministeri
d’Educació per ajornar la implementació de la LOMCE a ESO
i batxillerat fins el curs 2016-2017.
Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Hi ha dades objectives que apunten cap als darrers mesos,
les operadores petrolíferes REPSOL, CEPSA i BRITISH
PETROLIUM, han concertat les seves actuacions en matèria de
preus en relació amb les Illes Balears. Així, destacaríem el fet
que a finals de 2014, sols a Balears es pagava més d’un euro per
gasoil, quan a la resta de l’Estat no era així. Així, els preus
anaven des del 0,82i a Canàries i 0,92i a Múrcia a 1i a
Andalusia, mentre que a Balears l’estació que oferia el preu més
barat era d'1,11i, molt per damunt de la mitjana estatal. Balears
constituïa una excepció a Espanya, era l’únic lloc on no es podia
aconseguir gasoil per un euro o menys.
També Balears és on costava més la benzina. El preu de 60
litres de benzina 95, inclosos imposts, pujava a 87,5i, la qual
cosa suposa 4,4i més que la mitjana estatal.
Els consumidors balears són els únics que no s’estan
beneficiant de la baixada de crus que s’ha produït les darreres
setmanes.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta per al debat
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que:
1. Enviï els inspectors de consum a comprovar que les
estacions de servei compleixen amb el tot el que fa referència a
la legislació que els afecta, en especial de consum i de preus.
2. Faci un estudi urgent sobre la situació dels preus dels
carburants a Balears en relació amb la resta de l’Estat.
3. Presenti una denúncia sobre aquests fets davant la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
4. Impulsi la implementació de benzineres de low cost, com
a manera per augmentar la lliure competència.
5. Requereixi formalment i immediata a les operadores
petrolíferes per tal que adeqüin els preus dels carburants balears
al la mitjana estatal.
6. Procedeixi a donar compliment de la previsió estatutària
(disposició addicional sisena) relativa a l’aprovació d’un nou
règim especial insular per a les Balears previst a l’Estatut
d’Autonomia.
7. Exigeixi al Govern de l’Estat per tal que vetlli, comprovi
i emprengui les mesures necessàries per evitar l’actual situació
de preus abusius de carburants i eviti la concertació de preus
contrària a la lliure competència.
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8. El Parlament de les Illes Balears deplora que a dia d’avui
encara no s’hagi aprovat el nou règim especial insular per a
Balears previst a l’Estatut d’Autonomia.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a unir-se a les veus de les comunitats autònomes que
demanen al Ministeri d’Educació l’ajornament de l’aplicació de
la LOMQE a ESO i batxillerat al curs 2016-2017.

Palma, a 16 de gener de 2015.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 16 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Ajornament de l’entrada en vigor de la LOMQE al curs
2016-2017 per als curs d’ESO i batxillerat

G)
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.
Pel finançament íntegre per part del Govern de la Renda
d’inserció laboral

Exposició de motius
El retard en la publicació fins aquest mes de gener, dia 3
concretament, del reial decret pel qual es regula el currículum
bàsic d’educació secundària obligatòria i batxillerat de 26 de
desembre, que significa portar a terme la implantació de la
LOMQE el curs 2015-2016 a 1r i 3r d’ESO i a 1r de batxillerat,
impedeix que les comunitats autònomes puguin realitzar els
seus propis desenvolupaments curriculars per implementar-los
ja el mes de setembre de 2015. Això significa també que fins
gairebé a final de curs els centres no els coneixeran i no podran
tenir enllestits els dissenys de les assignatures per al curs
2015-2016, ni organitzada la seva aplicació amb garanties de
funcionament.
Quatre comunitats autònomes han demanat per aquest motiu
al ministre Wert l’ajornament d’un any en l’aplicació de la
LOMQE per poder treballar sense improvisacions, amb
l’assessorament d’experts i amb el consens necessari.
A la comunitat autònoma de les Illes Balears també s’han
manifestat en aquest sentit diverses entitats lligades a la
comunitat educativa com són l’Associació de directors de
secundària, la FAPA i alguns sindicats que han demanat a la
Conselleria d‘Educació, Cultura i Universitats de les Illes
Balears aquest ajornament d’un curs.
Atesa la problemàtica que sorgeix al sistema educatiu de les
Illes Balears cada vegada que s’intenten implementar noves
normes de manera improvisada i sense consens, el Grup
Socialista en el Parlament de les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Educació a ajornar al curs 2016-2017 l’aplicació de la
LOMQE a ESO i batxillerat.

La Renda d’inserció laboral, com a mesura de política activa
del Govern de les Illes Balears, està incorporada en el Pla
d’Ocupació de les Illes Balears 2014-2017, amb un fiançament
de 4 milions d’euros per part del Govern durant tres anys, amb
inici el 2015, així, es preveu als pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears una partida de 4
milions d’euros per a 2015.
Però el programa que suposa la Renda d’inserció laboral
compromet una inversió d’igual quantia que hauran d’aportar
ajuntaments i consells per executar aquest programa, perquè en
definitiva, el Govern de manera unilateral ha acordat que el seu
finançament sigui al 50% entre el Govern i les administracions
locals.
Les polítiques actives d’ocupació són una competència del
Govern de les Illes Balears, els ajuntaments a més de les
dificultats financeres que molts pateixen no tenen competència,
i més avui després de ser aprovada pel Govern del PP la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local, que modifica entre d’altres la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local, que
justificant-se en la no-duplicitat de funcions i competències,
dificulta l’acció i l’autonomia política dels ajuntaments. I en
aquest sentit, tampoc la normativa de la nostra comunitat, el
Decret Llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per
aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, clarifica l’oportunitat
de compartir financerament amb el Govern de la comunitat, per
part de les administracions locals, polítiques actives d’ocupació.
Així, per tal que la mesura aprovada, la Renda d’inserció
laboral, arribi a tots els pobles amb garanties, fent possible i real
el principi obligat d’equitat en unes polítiques tant urgents com
necessàries, perquè en tots els pobles trobem persones majors de
45 anys que estan a l’atur i han esgotat totes les prestacions.
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Per aquest motius, el Grup Socialista al Parlament de les
Illes Balears presenta pel seu debat i aprovació la següent

I és per açò que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposta

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al finançament íntegre del Programa de la Renda
d’inserció laboral quantificat en 8 milions d’euros per a 2015,
recaptant i comptant amb la colAlaboració dels ajuntaments i
consells en el disseny del programa i la seva gestió.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a delimitar l’àmbit territorial de la Mar Balear.

Palma, a 21 de gener de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al Govern d’Espanya a treballar conjuntament per
garantir l’aprovació de la delimitació de l’àmbit territorial de la
Mar Balear.
Palma, a 22 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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.

Ordre de Publicació
A)

Delimitació de la mar balear
La Constitució Espanyola estableix a l'article 132.2 que
“Són bens de domini públic estatal els que determina la llei i,
en tot cas, la zona marítimoterrestre, les platges, la mar
territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la
plataforma continental.”
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per la seva
banda, estableix a l’article 32, referit a les competències
executives que “a aquests efectes s’entén per domini públic
marítimoterrestre el comprès tant per l’àmbit terrestre com per
les aigües interiors i la mar territorial.”
L’establiment en el mateix Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears de la mar territorial de les Illes Balears representa sens
dubte una oportunitat en l’aprofundiment dels àmbits
geogràfics de la nostra comunitat, un estímul per seguir
afavorint la cohesió d’uns territoris caracteritzats per la seva
discontinuïtat territorial i l’oportunitat per reforçar les
singularitats tant dels nostres recursos pesquers com dels valors
naturals i mediambientals.
Malauradament però, tot i el reconeixement de la mar
territorial de les Illes Balears en l’Estatut d’Autonomia, fins a
dia d’avui encara ningú no ha delimitat l’àmbit geogràfic -açò
és, l’espai d’aigües que delimita l’arxipèlag balear- al qual
correspondria la definició de Mar Balear, la primera passa
necessària cap al reconeixement d’una mar pròpia en el si de la
Mar Mediterrània; una aprovació que, bé sabem, no correspon
a l’àmbit institucional de la nostra comunitat, però sí l’impuls
de la iniciativa.

RGE núm. 332/15, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre els resultats d'avaluació censal de
diagnòstic de 3r EP 2013-2014 Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti
la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats per tal d'informar sobre els resultats d'avaluació
censal de diagnòstic de 3r EP 2013-2014 Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 393/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, sobre els perjudicis que genera
sobre les empreses de Balears l'elevat nivell d'endeutament de
la CAIB.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 394/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, sobre els perjudicis que genera
sobre les empreses de Balears el retard en l'aprovació d'un
nou REB.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 614/15, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre
la caòtica situació en què es troben les urgències dels hospitals
públics de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença del
Sr. Conseller de Salut per tal d'informar sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

3.17. INFORMACIÓ

RGE núm. 395/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació, sobre valorar les
ajudes fixades a la nova PAC.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, davant la Comissió d'Economia, per
tal d'informar sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)

SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació
Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra, per tal de procedir al
debat i a la votació de l'escrit RGE núm. 608/15 (RGE núm.
609/15).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, conformement amb l'establert als articles
66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
per 17 diputats del Grup Parlamentari Socialista, de solAlicitud
d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord
de convocatòria de sessió plenària extraordinària del Ple de la
cambra amb l'ordre del dia següent:

Ordre de Publicació
Punt únic. I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 608/15
(publicat en aquest BOPIB).

E)
RGE núm. 608/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent davant Ple del
Sr. President del Govern, sobre el finançament irregular del
Partit Popular i de les obres de la seu del partit a Palma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. President del Govern,
davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat, i acorda
d'elevar-lo a l’estudi de la Junta de Portaveus perquè s’hi
pronunciï.
La Junta de Portaveus en sessió del mateix dia n'adopta
acord negatiu, per la qual cosa l'escrit esmentat queda sense
efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació
de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.
La Junta de Portaveus, en el si de la qual es troba la Mesa
constituïda com a tal, en sessió del mateix dia, adopta acord
negatiu respecte de l'escrit RGE núm. 608/15, per la qual cosa
l'escrit RGE núm. 609/15 decau.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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B)

Manteniment de les interpelAlacions RGE núm. 1876/14,
2545/14, 4466/14, 5736/14 a 5738/14, 7044/14, 7049/14 i
7050/14 per al proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 415/15,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb
l'article 159.4 del Reglament de la cambra, resta assabentada
del manteniment de les interpelAlacions que es relacionen a
continuació:
• RGE núm. 1876/14, relativa a model de finançament
autonòmic (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
• RGE núm. 2545/14, relativa a polítiques en matèria de lluita
contra la corrupció (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).
• RGE núm. 4466/14, relativa a política industrial (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).
• RGE núm. 5736/14, relativa a política general sobre
autonomia fiscal (BOPIB núm. 153, de 20 de maig de
2014).
• RGE núm. 5737/14, relativa a política general sobre recerca
i innovació (BOPIB núm. 153, de 20 de maig de 2014).
• RGE núm. 5738/14, relativa a política general sobre jocs i
casinos (BOPIB núm. 153, de 20 de maig de 2014).
• RGE núm. 7044/14, relativa a política del Govern en relació
amb la imatge i el model turístic, a tramitar pel procediment
d’urgència (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
• RGE núm. 7049/14, relativa a política aeroportuària
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
• RGE núm. 7050/14, relativa a política del Govern en relació
amb la llibertat d’expressió (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

•
•
•

RGE núm. 8603/14, relativa a PRUG Cabrera (BOPIB núm.
166, de 26 de setembre de 2014).
RGE núm. 11434/14, relativa a via verda i compatibilitat
amb el tren (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11440/14, relativa a valoració de l’actuació de
l’Armada contra els activistes de Greenpeace (BOPIB núm.
177, de 5 de desembre de 2014).

A la Comissió de Turisme:
• RGE núm. 8607/14, relativa a Hotel Delta (BOPIB núm.
166, de 26 de setembre de 2014).
• RGE núm. 8818/14, relativa a pernoctacions agost 2014
(BOPIB núm. 167, de 7 d'octubre de 2014).
• RGE núm. 9866/14, relativa a Banca March i AENA
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
• RGE núm. 10234/14, relativa a temporada turística i
contractació (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de
2014).
• RGE núm. 11439/14, relativa a companyia aèria pròpia
(BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).
• RGE núm. 11726/14, relativa a temporada turística a
Mallorca (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).
• RGE núm. 11727/14, relativa a temporada turística a
Menorca (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).
• RGE núm. 11728/14, relativa a temporada turística a Eivissa
(BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).
• RGE núm. 11729/14, relativa a temporada turística a
Formentera (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual
es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic
i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures
tributàries.

C)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 572/14, 8603/14, 8607/14,
8818/14, 9866/14, 10234/14, 11434/14, 11439/14, 11440/14 i
11726/14 a 11729/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 434/15,
presentat pel diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes que es
relacionen a continuació s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió
següent de les comissions que s'esmenten, on rebran el
tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió:
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
• RGE núm. 572/14, relativa a Ses Fontanelles, paralització
d’obres (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

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 27
de gener de 2015, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes als
efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat en
el BOPIB núm. 180, de 23 de desembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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E)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de
transparència, bona administració i del bon govern de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 603/15,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'article 67.2 del Reglament de la cambra, acorda de sotmetre a
la consideració de la Junta de Portaveus l'habilitació dels
dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de la
proposició de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014.
Oïda la Junta de Portaveus i constituïda com a tal en la
sessió d'aquesta del mateix dia, la Mesa acorda d'habilitar els
dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de la
proposició de llei esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 181, de 29 de
desembre de 2014.
- Pàg. 11774. Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, article 55.1.c).
On diu: ... regulats en l'article 57 anterior.
Hi ha de dir: ... regulats en l'article 57 següent.
- Pàg. 11779. Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, article 69.1.
On diu: ... associades directament amb l'actiu o l'activitat
corresponent.
Hi ha de dir: ... associades directament amb l'actiu o
l'actuació corresponent.
- Pàg. 11798. Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, article 143.1.
On diu: ... d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei
Orgànica 2/1982, ...
Hi ha de dir: ... d'acord amb el que disposa l'article
quaranta-un de la Llei Orgànica 2/1982, ...

12009

12010

BOPIB núm. 184 - 30 de gener de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

