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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 187/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a 1% cultural
generat durant el 2010. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de
2011).

Servei de Farmàcia:
Posada en funcionament de la recepta electrònica
hospitalària (2010).
Oftalmologia:
Posada en funcionament de la consulta hospitalària ( 2009).
Otorrinolaringologia:
Posada en funcionament de la consulta d'alta resolució
(2010).
Radiologia:
Posada en funcionament de l'activitat del mamògraf ( 2010).
Palma, 14 de març de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin és l'1% cultural que han generat les conselleries, ens
de dret públic, societats públiques i fundacions púbiques del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2010?
La Conselleria d'Educació i Cultura no sap quin és l'1%
cultural que han generat les altres conselleries, ens de dret
públic, societats públiques i fundacions. Aquesta informació l'ha
de disposar cada conselleria i la Conselleria d'Economia i
Hisenda, a través de la Direcció General de Pressuposts.
La Conselleria d'Educació i Cultura rep els doblers, a les
partides corresponents de l'1% cultural, a través de la Direcció
General de Pressupost, però no sabem d'on venen les quantitats.
En el 2010, a la Conselleria d'Educació i Cultura se li ha
transferit la quantitat de 90.056,60 euros a la partida 61800 per
a treballs de conservació i restauració de béns del Patrimoni
Històric i 6.000 euros a la partida 60801 per a l'adquisició de
béns per a l'enriquiment del Patrimoni Històric.
Palma, 18 de març de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 543/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Hospital de
Formentera (IV). (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 544/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Hospital de
Formentera (V). (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).
Quins canvis en l'organització s'han produït a l'Hospital de
Formentera durant aquesta legislatura?
Al llarg d'aquesta legislatura s'ha potenciat la prestació de
serveis assistencials a l'Hospital de Formentera dependents dels
serveis homònims de l'Hospital Can Misses i dins del
desenvolupament del contingut de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera.
Podem destacar la integració d'Atenció Primària dins de
l'organització funcional de l'Hospital de Formentera i la
integració en l'Àrea Sanitària, incorporant a l'Equip Directiu de
l'Hospital de Formentera, al Comitè de Direcció de l'Àrea
Sanitària, compartint responsabilitats i nivell de decisió.
Aquesta integració, potencia les possibilitats de
desenvolupament de l'hospital i permet incorporar la totalitat
dels desenvolupaments i millores tècniques i organitzatives que
es produiran i que s'incrementaran amb el nou hospital de Can
Misses.
Palma, 14 de març de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quins nous serveis s'han creat a l'Hospital de Formentera
durant aquesta legislatura?
Servei d'admissió:
Emissió Targeta Sanitària (any 2008).
Gestió de trasllats i prestacions (any 2008).
Recursos Humans:
Gestió de nòmines i contractacions (2010).
Servei de Medicina Interna:
MAPA (monitorització ambulatòria de pressió arterial)
(2010).
Consulta diabetis gestacional (2009).
Doppler càlcul índex turmell/braç.
Servei de Cirurgia:
Posada en funcionament de la cirurgia laparoscòpica (2008).
Servei de Traumatologia:
Posada en funcionament de l'artroscòpia (2008).
Servei d'Hematologia:
Quimioteràpia als mielomes (2010).
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Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 545/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Hospital de
Formentera (III). (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).
Quines mesures ha pres la Conselleria de Salut perquè
l'Hospital de Formentera no es torni a quedar sense aigua
calenta durant tota una setmana?
L'Hospital de Formentera ha iniciat l'expedient de compra
d'una segona caldera que funcionarà en paralAlel amb l'actual.
S'instalAlarà de manera que, en cas necessari, el funcionament
pugui ser individual.
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Palma, 14 de març de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 14 de març de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)

G)

A la pregunta RGE núm. 546/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera de la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 162, de
18 de febrer de 2011).

A la pregunta RGE núm. 548/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Hospital de
Formentera (I). (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

Quins projectes realitzarà la Conselleria de Salut a
Formentera durant l'any 2011?

•

•

•

Està previst durant aquest any:
Completar els estudis i la revisió dels dispositius de
diagnòstic per la imatge per tal de dotar d'un TAC
digitalitzat l'Hospital de Formentera inclòs en la dotació
global del Servei de Radiologia de l'Àrea de Salut.
La posada en funcionament de la "fibrinòlisi" a l'Hospital de
Formentera, seguint les directrius del Tractament del
síndrome coronari agut, establerts a l'Ib-Salut.
Una reordenació i augment de places d'aparcament a
l'Hospital de Formentera, atenent a les necessitats actuals i
futures.
Palma, 14 de març de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 547/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Hospital de
Formentera (II). (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).
Per quin motiu l'Hospital de Formentera s'ha trobat durant
una setmana sense aigua calenta?
La causa es va produir dia 18 de gener del 2010 per un
trencament de la xarxa de subministrament general d'aigua de
l'Hospital de Formentera per obres de l'empresa Aqualia.
Dia 26 de gener, fortes precipitacions (més de 78l/m2)
provoquen pujades i baixades de tensió, les quals van afectar a
tots els sistemes elèctrics de l'hospital incloent les resistències
de les calderes d'ACS i la bomba de circulació ACS solar.
Afegit a l'anterior, dia 30 de gener, les pujades i baixades de
tensió degudes a la tempesta i al deteriorament per l'ús provoca
el trencament de la caldera d'aigua calenta a l'hospital.
Dia 31 de gener, desprès d'avaluar els danys a la caldera, es
demana una nova caldera del mateix model. El proveïdor es
troba a Barcelona. Pels problemes que suposa la tercera
insularitat de Formentera el transport de la caldera porta retard,
finalment la caldera arriba a Formentera el dijous 3 de febrer.
A més, el projecte de construcció no va tenir en compte un
pla alternatiu per escalfar l'aigua. El sistema solar és un reforç
per poder abaratir la factura elèctrica en dies de sol.
Com s'ha contestat a la pregunta 545/11 la gerència d'Eivissa
i Formentera ha aprovat instalAlar en paralAlel una altra caldera
que sigui possible utilitzar com a substitut en cas d'avaria de la
caldera principal.

Quina és la previsió de la Conselleria de Salut per a
instalAlació d'un TAC a l'Hospital de Formentera?
El conjunt de dispositius de diagnòstic per la imatge dels
sistema sanitari públic de les Illes Balears és objecte en aquests
moments d'un estudi per a definir les necessitats i la integració
funcional dels diversos dispositius.
Palma, 14 de març de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)
A les preguntes RGE núm. 685/11 i 687/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
pagaments a navilieres Formentera-Eivissa (I i II). (BOPIB
núm. 163, de 25 de febrer de 2011).
Quin és l'estat de liquidació dels pagaments a les navilieres
en concepte de descompte de resident? Si n'és el cas, quantitats
pendents de cobrament a dia 1 de febrer de 2011. Quines són
les quantitats rebudes per les navilieres que operen entre
Eivissa i Formentera en concepte de descompte de resident per
part del Govern Balear, desglossades per naviliera i per any
des del 2007?.
De les navilieres que realitzen la línia Eivissa-Formentera
que han presentat les certificacions corresponents, es troben
correctament tramitats i pendents de pagament per la Direcció
general de pressuposts les següents quantitats:
Mediterranea Pitiusa, SL: 329.462,70 euros.
Tramapi-Balearia CB: 1.518.997,88 euros.
Eurolíneas Marítimas, SA: 259.199,33 euros.
S'adjunta la relació de les bonificacions de la CAIB, en
concepte de descompte de resident, en la línia EivissaFormentera.
Palma, 10 de març de 2011.
El conseller de Medi Ambient:
Gabriel Vicens i Mir.
La relació esmentada queda dipositada al Registre General
de l'Oficialia Major del Parlament a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 694/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a reglament de la
Llei del transport marítim. (BOPIB núm. 163, de 25 de febrer
de 2011).

El dia 19 de juny del 2008 l'IBISEC va enviar la seva
valoració, que va ser tramesa al Consell de Formentera.
D'altra banda han figurat en les respectives partides del
pressupost de la Direcció General de Cultura les següents
quantitats en concepte d'aportació del Govern a la Fundació del
Museu i Centre Cultural de Formentera:
2009..........24.700 i
2010..........20.995 i
2011...........20.995 i

En quin estat es troba a dia d'avui l'elaboració del
reglament per desenvolupar la llei de transport marítim?
La Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del
transport marítim de les Illes Balears es va publicar al BOIB en
data 13 de novembre del 2010, i va entrar e vigor en data 13 de
gener de 2011.
En data 7 de febrer de 2011 es va dictar l'ordre d'inici del
procediment administratiu per aprovar el decret que
desenvoluparà el règim especial de prestació dels transports
marítims entre les Illes Balears.
En data 21 de febrer de 2011 s'ha dictat la memòria relativa
a l'avantprojecte de decret.
El decret es va remetre a les distintes conselleries del
Govern de les Illes Balears, així com als consells insulars per tal
que aportessin els suggeriments que trobassin convenients.
S'han dut a terme reunions amb totes les navilieres que a
hores d'ara realitzen línies que d'acord amb la Llei estan
definides com a d'interès estratègic.
S'ha iniciat la fase d'audiència a tos els interessats en el
procediment.
Palma, 10 de març de 2011.
El conseller de Medi Ambient:
Gabriel Vicens i Mir.
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El 10 de novembre del 2009 el Conseller d'Educació i
Cultura adreçà una carta al secretari general tècnic del Ministeri
de Cultura on s'adjuntaven una sèrie de documents relacionats
amb la creació del Museu, amb la intenció d'elaborar una
planificació museològic que permetés ordenar i jerarquitzar les
futures actuacions.
D'altra banda s'han mantingut contactes amb el Ministeri de
Cultura per tal de convidar-lo formalment a participar en el
Patronat de la Fundació, d'una banda i d'aconseguir finançament
per a una infraestructura el cost total de la qual s'aproxima als
3 milions d'euros, de l'altra.
Aquests contactes tingueren lloc el 14 d'abril i el 27 de
setembre del 2010 (reunió del director general de Cultura amb
els representants del Ministeri per tal d'entregar el projecte de
musealització d'aquest centre cultural, i del Conseller
d'Educació i Cultura i del director general de Cultura, amb al
ministra de Cultura per tractar de les inversions pendents en
matèria d'infraestructures cultural a les Illes Balears,
respectivament).
Palma, 18 de març de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 699/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José M. Miguel Mayans i Serra, relativa a Museu de
Formentera. (BOPIB núm. 163, de 25 de febrer de 2011).
Quina és la relació de feines fetes des del gener del 2008
per construir i obrir el Museu de Formentera?
Per la creació, la conservació i la gestió del Museu i Centre
Cultural de Formentera es va crear el Patronat de la Fundació
del Museu i Centre Cultural de Formentera, constituït pel
Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Formentera, Sa
Nostra i el Consell Insular de Formentera.
Dia 20 de febrer del 2008 es va fer la primera reunió del
Patronat de la Fundació del Museu i Centre Cultural de
Formentera, on es presentaren els càrrecs que integren
l'esmentat Patronat i es procedí al repartiment de tasques per a
la posada en marxa de la Fundació.
El dia 6 de juny del 2008 es varen reunir, entre d'altres, el
director general de Cultura, la consellera de Cultura del Consell
de Formentera i el representant de Sa Nostra. En aquesta reunió
es va decidir demanar als serveis tècnics del Govern i del
Consell de Formentera una valoració del pressupost presentat
per l'estudi Martínez Lapeña Torres Arquitectes SL, amb relació
al projecte del Museu i Centre Cultural de Formentera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
No admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 998/11, com a
Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular relativa a
liquidació d'hipoteques.
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de 2011,
conformement amb l'establert per l'article 5 de la Llei 471991,
de 13 de març, acorda de no admetre a tràmit l'escrit indicat,
presentat per la comissió promotora, per tal com incorre en
contradicció amb la legislació bàsica de l'estat, ja que, en
matèria hipotecària, la legislació de les comunitats autònomes
s'ha de sotmetre necessàriament a la legislació hipotecària de
l'Estat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

•

B)
Expedients que caduquen al final de legislatura.
•
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de 2011, es dóna per
informada i ordena la publicació de la relació dels expedients
caducats per expiració del mandat parlamentari.

•

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Proposicions no de llei a debatre davant Ple
•

Expedients caducats al final de la VII legislatura
Projectes de llei
•

•
•

•
•

•
•

RGE núm. 2143/10, de la funció pública de les
administracions de les Illes Balears (BOPIB núm. 128/1, de
dia 21.05.10).
RGE núm. 2820/10, relatiu a instalAlacions que incideixen en
el medi ambient (BOPIB núm. 133, de dia 18.06.10).
RGE núm. 3055/10, pel qual es deroga la disposició
addicional vuitena de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl
rústic (BOPIB núm. 137, de dia 16.07.10).
RGE núm. 3549/10, d’accés a l’habitatge de les Illes Balears
(BOPIB núm. 142/1, de dia 17.09.10).
RGE núm. 4470/10, de protecció, preservació i restauració
del patrimoni cultural i paisatgístic del Monestir de la Real
i els entorns (BOPIB núm. 143, de dia 24.09.10).
RGE núm. 915/11, de Carta de Drets Socials de les Illes
Balears (BOPIB núm. 166, de dia 18.03.11).
RGE núm. 1015/11, reguladora de la protecció de les
persones consumidores i usuàries en els serveis de telefonia
i d’internet a les Illes Balears (BOPIB núm. 167, de dia
25.03.11).
Proposicions de llei

•

•

•
•

•

RGE núm. 15388/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regulació de les exempcions del servei de
clavegueram (BOPIB núm. 112, de dia 15.01.10).
RGE núm. 1708/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reguladora de l’ordenació territorial i urbanística de les Illes
Balears (BOPIB núm. 125/2, de dia 30.04.10).
RGE núm. 3961/10, del Grup Parlamentari Mixt, de policia
de les Illes Balears (BOPIB núm. 142/1, de dia 17.09.10).
RGE núm. 4950/10, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen a l’entorn humà (BOPIB núm. 147, de dia
22.10.10).
RGE núm. 5871/10, del Grup Parlamentari Bloc per
Mallorca i PSM-Verds, per la qual es deroga la Llei 9/10, de
27 de juliol, amb la finalitat de protegir la zona de Son
Bosch a l’Albufera de Mallorca (BOPIB núm. 153, de dia
03.12.10).

RGE núm. 6098/10, del Grup Parlamentari Bloc per
Mallorca i PSM-Verds, de consultes populars per via de
referèndum de les Illes Balears (BOPIB núm. 156, de dia
23.12.10).
RGE núm. 6428/10, del Grup Parlamentari Bloc per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a garantia d’accés lingüístic
a les projeccions cinematogràfiques de les Illes Balears
(BOPIB núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 6449/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació de la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears (BOPIB núm.
158, de dia 21.01.11).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RGE núm. 1237/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a consolidació i creixement dels centres de seguiment tècnic
esportiu d’Eivissa (BOPIB núm. 122, de dia 09.04.10).
RGE núm. 1307/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a immigració i joventut (BOPIB núm. 123, de dia 16.04.10).
RGE núm. 1750/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fons de suport a l’acollida i integració d’immigrants així
com el reforç educatiu d’aquests (BOPIB núm. 125/3, de dia
30.04.10).
RGE núm. 1981/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Ajudes als comerços dels municipis d’Estellencs i
Banyalbufar (BOPIB núm. 127, de dia 14.05.10).
RGE núm. 2455/10, dels Grups Parlamentari Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a favor de
la investigació dels crims del franquisme (BOPIB núm. 129,
de dia 28.05.10).
RGE núm. 2586/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a transaccions de finances
internacionals (BOPIB núm. 130, de dia 04.06.10).
RGE núm. 2695/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a autorització al municipi de Campos per a la construcció i
posada en funcionament d’un camp de golf (rectificada per
l’escrit RGE núm. 2701/10) (BOPIB núm. 131, de dia
11.06.10).
RGE núm. 2737/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels pactes assolits amb els representants
sindicals del sector de l’ensenyament (BOPIB núm. 131, de
dia 11.06.10).
RGE núm. 4651/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració d’interès públic de la línia marítima
Formentera-Península (BOPIB núm. 144, de dia 01.10.10).
RGE núm. 5420/10, dels Grups Parlamentaris Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a
transferències íntegres en polítiques actives d’ocupació
(BOPIB núm. 150, de dia 12.11.10).
RGE núm. 5908/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tramesa de la documentació relativa al nou hospital de Son
Espases per part de la Conselleria de Salut (BOPIB núm.
153, de dia 03.12.10).
RGE núm. 6071/10, dels Grups Parlamentari Popular,
Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa
a Menorca seu mundial de la Xarxa de reserves de biosfera
illes i territoris costaners (BOPIB núm. 155, de dia
17.12.10).
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•

•

RGE núm. 640/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de capacitat d’actuació del Govern en matèria de
serveis socials (BOPIB núm. 162, de dia 18.02.11).
RGE núm. 1019/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
revisió valors cadastrals (BOPIB núm. 167, de dia
25.03.11).

•

•

Proposicions no de llei a debatre davant comissió
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RGE núm. 1215/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a excepcions a l’obligatorietat de les normes sobre temps de
conducció i descans i l’ús de tacògraf (BOPIB núm. 122, de
dia 09.04.10 i 165, de dia 11.03.11).
RGE núm. 1719/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a retirada d’honors a
persones sentenciades per casos de corrupció (BOPIB núm.
125/3, de dia 30.04.10, 130, de dia 04.06.10 i 142/2, de dia
17.09.10).
RGE núm. 2578/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contra l’homofòbia i la transfòbia (BOPIB núm.
130, de dia 04.06.10 i 160, de dia 04.02.11).
RGE núm. 5367/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
farmàcies de les Illes Balears (BOPIB núm. 149, de dia
05.11.10).
RGE núm. 5384/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a defensa dels drets del
poble gitano (BOPIB núm. 149, de dia 05.11.10).
RGE núm. 5890/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
retirada dels anuncis de prostitució als mitjans de
comunicació (BOPIB núm. 153, de dia 03.12.10).
RGE núm. 78/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
concessions d’aigües subterrànies per usos agraris (BOPIB
núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 713/11, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a paralització de les
autoritzacions de prospeccions petrolíferes (BOPIB núm.
163, de dia 25.02.11).
RGE núm. 769/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
recepció recíproca de TV en llengua catalana (BOPIB núm.
164, de dia 04.03.11).
RGE núm. 775/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
prospeccions petrolíferes (BOPIB núm. 164, de dia
04.03.11).
RGE núm. 988/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la CAIB sobre el Pla director sectorial de
gestió de residus urbans a Eivissa i Formentera
(PDSGRUEF) (BOPIB núm. 166, de dia 18.03.11).
RGE núm. 1027/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls real i sòlid a la informàtica a l’escola (BOPIB núm.
167, de dia 25.03.11).
RGE núm. 1047/11, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a energia fotovoltaica
(BOPIB núm. 167, de dia 25.03.11).
Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió

•

RGE núm. 1599/10, del Sr. José María Rodríguez i Barberà,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament
del pla estratègic TIC turisme Illes Balears 2008- 2011
(BOPIB núm. 124, de dia 23.04.10).

•

•

•

•
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RGE núm. 4918/10, 4919/10 i 4921/10, del Sr. José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a factures pendents de pagament (BOPIB núm.
147, de dia 22.10.10).
RGE núm. 5531/10, presentada per la Sra. Catalina Soler i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
signats amb els ajuntaments en els ajuntaments en relació
amb les xarxes d’aigua (BOPIB núm. 150, de dia 12.11.10
i 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 5625/10 i 5626/10, del Sr. Cristóbal Huguet i
Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relatives a centre
nacional de formació professional ocupacional de les Illes
Balears i a docents de formació professional ocupacional
(BOPIB núm.151, de dia 19.11.10).
RGE núm. 29/11, 30/11, 31/11, 32/11, 33/11, 34/211, 35/11,
36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 40/11, 41/11, 42/11 i 43/11, del
Sr. José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a contracte singular de 44 dies de duració,
adquisició d’un edifici d’oficines al Parc Bit l’any 2008,
manca de documentació en el contracte subscrit entre
Multimèdia i el gabinet Vives l’any 2008, conveni de
colAlaboració entre Parc Bit desenvolupament i FUEIB,
conflicte d’interessos entre el Consell d’Administració de
Multimèdia i contractistes de la societat, incidències
financeres auditoria 2009, incidències en el compliment de
la normativa auditoria 2009, manca d’accés a la
documentació per part de la Sindicatura de Comptes,
anomalies detectades per la Sindicatura de Comptes en
diversos contractes de Multimèdia, contractació de
Multimèdia incomplint la normativa de contractació, errors
en els comptes generals del 2009 de GEIBSA, utilització
d’un compte bancari sense autorització, patrimoni negatiu
de GEIBSA, compliment principis de publicitat,
concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no
discriminació i despeses per operacions de capital (BOPIB
núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 151/11 i 152/11, del Sr. Cristóbal Huguet i
Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relatives a evolució
dels accidents laborals i a evolució dels índex d’accidents
laborals (BOPIB núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 211/11, 212/11, 213/11, 214/11, 215/11, 216/11,
217/11, 218/11, 219/11, 220/11, 221/11 i 222/11, del Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a responsabilitats polítiques solAlicitades pel
Govern a SEMILLA, contractacions del personal a
SEMILLA, taxa de reposició d’efectius a SEMILLA,
aprovació dels comptes anuals de SEMILLA del 2008,
compliment de la Llei 30/2007, de contractes del sector
públic per part de SEMILLA, concessió d’un préstec de
600.000i per part de SEMILLA, operacions corrents a
SEMILLA, servei contractat mitjançant conveni a
SEMILLA, infraccions a la Llei de protecció de dades per
part del FOGAIBA, contractes fraccionats a SEMILLA, SA,
límit màxim de la taxa de reposició d’efectius autoritzada i
contractació de personal per FOGAIBA (BOPIB núm. 159,
de dia 28.01.11).
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RGE núm. 357/11, 358/11, 359/11, 360/11 i 361/11, de la
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cases i centres de balears convocats en
el consell de comunitats, relació entre la Fundació Balears
a l’Exterior i les cases de Balears, mandat parlamentari en
relació amb els projectes de cooperació al desenvolupament
i trobada de joves de l’Escola d’Ascochinga (Argentina)
(BOPIB núm. 161, de dia 11.02.10).

•

•

Preguntes amb solAlicitud de resposta per escrit
•

•

•

•

•

•

•

•

RGE núm. 2979/07 i 2980/07, de la Sra. Margarita Mercadal
i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
subvencions a l’Associació Menorca Solidària i a AFAM
(BOPIB núm. 19, de dia 09.11.07).
RGE núm. 2981/07 i 2982/07, presentades per la Sra.
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a convenis signats amb els consells insulars i a
ajudes del Govern als consells insulars (BOPIB núm. 19, de
dia 09.11.07).
RGE núm. 2289/08, 2290/08, 2291/08, 2292/08, 2293/08,
2297/08, 2298/08 i 2443/08, del Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a connexió elèctrica
Eivissa-Formentera, central elèctrica des Ca Marí de
Formentera (I-IV), enllumenat públic eficient a Formentera,
projectes a Formentera per al 2008 de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia i de la Conselleria de Medi
Ambient (BOPIB núm. 35, de dia 04.04.08).
RGE núm. 2458/08 i 2471/08, del Sr. Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Pla de
recursos hídrics de Menorca (I i II) (BOPIB núm. 35, de dia
04.04.08).
RGE núm. 4486/08, 4487/08, 4488/08, 4489/08, 4490/08,
4491/08, 4492/08, 4493/08, 4494/08, 4495/08, 4496/08 i
4497/08, del Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera (I-XII) (BOPIB núm. 43, de dia
30.05.08).
RGE núm. 4852/08, 4853/08, 4854/08, 4855/08, 4856/08 i
4857/08, del Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a agenda local 21 a Sant Antoni,
a Eivissa, a Sant Antoni de Labritja, a Santa Eulàlia, a Sant
Josep i a Formentera (BOPIB núm. 45, de dia 13.06.08).
RGE núm. 4968/08, 4983/08, 4984/08, 4985/08 i 4994/08,
del Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a subvenció revista Sa Gavina I, polígon industrial
de Formentera (I a III) i inversions Estatut d’Autonomia a
Formentera IV (BOPIB núm. 46, de dia 20.06.08.
RGE núm. 5313/08, 5314/08, 5317/08, 5482/08, 5491/08,
5495/08, 5518/08, 5540/08, 5542/08, 5550/08, 5552/08,
5554/08 i 5557/08, del Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a actuacions del projecte Life
Posidonia a Formentera, a Eivissa, actuacions a l'Estanys de
Ses Salines de Formentera, parc fotovoltaic a La Mola de
Formentera, visites del conseller i/o alts càrrecs de la
Conselleria de Medi Ambient a Formentera, visites de la
consellera i/o alts càrrecs de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a Formentera, visites de la gerent de
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental a
Formentera, visites del gerent de l’IBI a Formentera, visites
del gerent del CDEIB a Formentera, subvencions aprovades
i denegades a l’any 2007 a Formentera (VII, IX i XI) i
subvencions aprovades i denegades per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia a Formentera (BOPIB núm. 47,
de dia 04.07.08).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RGE núm. 6197/08 i 6198/08, del Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a competències en
gestió del litoral i fondejos ecològics (BOPIB núm. 48, de
dia 18.07.08).
RGE núm. 7837/08, 7838/08, 7839/08, 7840/08, 7841/08,
7842/08, 7843/08, 7844/08, 7845/08, 7846/08, 7847/08,
7848/08, 7849/08, 7850/08, 7851/08, 7852/08, 7853/08,
7854/08, 7855/08,7856/08, 7857/08, 7858/08, 7859/08,
7860/08, 7861/08, 7862/08, 7863/08, 7864/08, 7865/08,
7866/08, 7867/08, 7868/08, 7869/08, 7870/08, 7871/08,
7872/08, 7873/08, 7874/08, 7875/08, 7876/08, 7877/08,
7878/08, 7879/08, 7880/08,7881/08, 7882/08, 7883/08,
7884/08, 7885/08, 7886/08 i 7887/08, del Sr. Josep Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a parc natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera (I a LI) (BOPIB núm.
51, de dia 12.09.08).
RGE núm. 1144/09 i 1148/09, del Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria de Medi Ambient
i a projectes a Formentera per al 2009 de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia (BOPIB núm. 69, de dia
30.01.09).
RGE núm. 1578/09, 1579/09, 1581/09, 1586/09 i 1590/09,
de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a conveni signat entre la
Fundació Biodiversitat i el Consell de Menorca (I-II), a
intrusisme a empreses de climatització, a instalAlació de la
nova central de CLH a l’Aeroport de Menorca i a reducció
de les partides per a subvencions per part del Consell de
Menorca (BOPIB núm. 69, de dia 30.01.09).
RGE núm. 3201/09, del Sr. Josep S. Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament a la resta
de propietaris situats a parcs naturals de les Illes Balears
(BOPIB núm. 71, de dia 13.02.09).
RGE núm. 5805/09 i 5811/09, del Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a relació de
subvencions aprovades i denegades l’any 2008 a Formentera
(I i VII) (BOPIB núm. 76, de dia 20.03.09).
RGE núm. 9445/09 i 0446/09, del Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a autoritzacions crema
de restes vegetals procedents de poda a Formentera (I i II)
(BOPIB núm. 86, de dia 05.06.09).
RGE núm. 11337/09 i 11340/09, del Sr. Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a manteniment
dels vedats de caça a Formentera i a pla de formació per als
socis de la comunitat de regants de Formentera (BOPIB
núm. 92, de dia 31.07.09).
RGE núm. 12554/09, de la Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a depuradora de Tira
Sec a Ferreries (BOPIB núm. 96, de dia 02.10.09).
RGE núm. 12811/09 i 12812/09, de la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a potenciació del comerç a Menorca i a gasoducte a
Menorca (BOPIB núm. 98, de dia 09.10.09).
RGE núm. 13286/09, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adequació de la depuradora d’Alaior al cabal provinent de
l’empresa Coinga (BOPIB núm. 99, de dia 16.10.09).
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RGE núm. 127/10, 128/10, 129/10, 130/10, 131/10 i 132/10,
del Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a garantia per llei de l’atenció domiciliària
(I a VI) (BOPIB núm. 113, de dia 29.01.10).
RGE núm. 247/10, 257/10 i 265/10, de la Sra. Isabel LLinàs
i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
mesa de diàleg social, a incorporació al sector comercial i a
subvenció projectes foment igualtat oportunitats (BOPIB
núm. 113, de dia 29.01.10).
RGE núm. 646/10, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a incloure en els convenis amb el Govern de
l’Estat relatius a Menorca (BOPIB núm. 117, de dia
26.02.10).
RGE núm. 990/10 i 991/10, del Sr. Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a grau de
compliment del contracte programa (I i II) (BOPIB núm.
120, de dia 19.03.10).
RGE núm. 1660/10 i 1661/10, de la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a reserva de
crèdit per a la construcció del nou hospital de Son Dureta a
Son Espases (I i II) (BOPIB núm. 124, de dia 23.04.10).
RGE núm. 1917/10, 1920/10 i 1926/10, del Sr. Josep
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
relació de subvencions aprovades i denegades l’any 2009 a
Formentera (III, VI i XII) (BOPIB núm. 127, de dia
14.05.10).
RGE núm. 2443/10, del Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera per al
2010 de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració (BOPIB núm. 129, de dia 28.05.10).
RGE núm. 2450/10 i 2453/10, del Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat i de la Conselleria de Treball i Formació (BOPIB
núm. 129, de dia 28.05.10).
RGE núm. 2847/10, del Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats del programa
“INNOEMPRESA” (BOPIB núm. 133, de dia 18.06.10).
RGE núm. 3179/10 i 3180/10, del Sr. José Simón Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visitants
del centre d’interpretació del Parc de s’Albufera des Grau i
a visitants del Parc de s’Albufera des Grau (BOPIB núm.
137, de dia 26.07.10).
RGE núm. 3589/10, 3590/10, 3591/10. 3593/10. 3598/10,
3607/10, 3684/10, 3685/10 i 3686/10, del Sr. Antoni Serra
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a aplicació
conveni ferroviari (I i II), a convenis signats amb l’Estat, a
estat execució obres conveni millora torrents de les Illes
Balears, a despeses generades en virtut del protocol per al
desenvolupament del tramvia, a estat d'execució d'inversions
en mobilitat terrestre, d'inversions en millora ambiental i
protecció dels espais públics naturals i d'inversions en
innovació i TIC (BOPIB núm. 142/2, de dia 17.09.10).
RGE núm. 4788/10, 4789/10, 4790/10, 4791/10, 4794/10 i
4796/10, de la Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Llei del voluntariat i a
traspàs de competències (BOPIB núm. 146, de dia
15.10.10).

•

•

•

•

•

•

•
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RGE núm. 5131/10, del Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a senyals de TDT existents
(III) (BOPIB núm. 148, de dia 29.10.10).
RGE núm. 5836/10, 5837/10, 5838/10, 5840/10 i 5841/10 de
la Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a projectes de noves tecnologies finançats
amb càrrec a les inversions estatutàries, a ajudes previstes
per als comerços de Balears per a noves tecnologies, a
pressuposts per al pla d’impuls de les noves tecnologies, a
antena única a Monte Toro (Menorca) i a pla d’impuls de les
noves tecnologies a Menorca (BOPIB núm. 153, de dia
03.12.10).
RGE núm. 6115/10, 6116/10, 6117/10, 6118/10, 6119/10 i
6120/10, de la Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a oficina d’informació jove,
a pla estratègic de joventut, a índex de fracàs escolar, a
Institut Balear de la Joventut, a instalAlacions juvenils del
Govern de les Illes Balears i a programes de joventut
(BOPIB núm. 156, de dia 23.12.10).
RGE núm. 362/11, 363/11, 364/11, 365/11 i 419/11, de la
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cost i a manteniment de la web
www.balearsexterior.com, a coordinadors dels programes
d’ajuda individual i a assistents al dinar convocat el 16 de
desembre passat per la Fundació Balears a l’Exterior
(BOPIB núm. 161, de dia 11.02.10).
RGE núm. 419/11, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi del
sector agrari (BOPIB núm. 161, de dia 11.02.10).
RGE núm. 686/11, 688/11, 689/11, 691/11, 692/11, 693/11,
695/11, 696/11, 697/11, 698/11 i 700/11, del Sr. Josep
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Llei
de residus perillosos, a pagament entrada Parc natural de Ses
Salines, a projecte escola de Sant Ferran, a gestió dels
residus perillosos, a delimitació de la costa de Formentera,
a transport de fems Formentera- Eivissa (I i II), a fondejos
ecològics a Formentera (I a III) i a projectes Can Marroig
(BOPIB núm. 163, de dia 25.02.11.
RGE núm. 703/11 i 705/11, de la Sra. Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cost de la
campanya Institut Ramon Llull i a subvencions de la
Federació Hípica Balear (BOPIB núm. 163, de dia
25.02.11).
SolAlicituds de documentació

•

•

•

RGE núm. 2083/07 i 2682/07, de la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
cost paralització Son Espases i a auditoria que informa el
deute actual de la Conselleria de Salut.
RGE núm. 5/08, de la Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació Paco de
Lucía (II).
RGE núm. 1269/08, 1273/08, 1295/08, 1299/08, 1321/08,
1326/08, 1356/08, 1359/08, 1368/08, 1379/08, 1459/08,
1471/08, 1497/08, 1513/08, 1518/08, 1535/08, 1548/08,
1553/08, 1561/08, 1573/08, 2513/08, 2521/08, 2535/08,
2579/08, 2587/08, 2601/08, 2645/08, 2653/08, 2667/08,
2711/08, 2719/08, 2733/08 i 2742/08 del Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a relació d’informes objecte d’encàrrec per Fires i
Congressos de Balears, per l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, per d’Institut d’Innovació Empresarial
de les Illes Balears, per l'Institut Balear de Turisme, per
Ràdio de les Illes Balears, per Televisió de les Illes Balears;
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a relació de dictàmens objecte d’encàrrec per l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, per l’Institut Balear de
Turisme, per Televisió de les Illes Balears, per Ràdio de les
Illes Balears; a relació d’estudis objecte d’encàrrec per
Televisió de les Illes Balears, per Ràdio de les Illes Balears,
per l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, per l’Institut
Balear de Turisme; a relació d’enquestes objecte d’encàrrec
per Fires i Congressos de Balears, per l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, per l’Institut Balear de
Turisme, per la Televisió de les Illes Balears i a relació
d’enquestes objecte d’encàrrec per la Ràdio de les Illes
Balears (juliol 2007); a altes de treballadors a diferents ens
públics del Govern (Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia i els seus organismes autònoms, Fires i Congressos
de les Illes Balears i Fundació Museu tèxtil Sa Fàbrica Nova
de Sóller) (març 2008); a altes de treballadors a diferents ens
públics del Govern (Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia i els seus organismes autònoms, Fires i Congressos
de les Illes Balears i Fundació Museu Tèxtil Sa Fàbrica
Nova de Sóller) ( febrer 2008); a altes de treballadors a
diferents ens públics del Govern (Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia i Innovació i els seus organismes
autònoms, Fires i Congressos de les Illes Balears i Fundació
Museu Tèxtil Sa Fàbrica Nova de Sóller) (gener 2008); i a
productivitat i gratificacions de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, de Fires i Congressos de les Illes
Balears, de Fundació Museu Tèxtil Sa Fàbrica Nova de
Sóller i de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (entre l’1 de febrer i el 31 de març de 2008).
RGE núm. 2986/08, del Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informe tramès a la Comissió
Balear de Medi Ambient.
RGE núm. 3081/08, del Sr. José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a còpia de contractes
Institut Innovació Empresarial.
RGE núm. 3128/08, presentada per la Sra. Margalida Cabrer
i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pròrroga dels contractes de manteniment dels corredors
ferroviaris i de les unitats de tren.
RGE núm. 3155/08, presentada per la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de les
reunions de la Comissió mixta entre l’administració
sanitària i la UTE concessionària de l’Hospital de Son
Espases.
RGE núm. 3339/08, del Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cable elèctric de
connexió de la península amb les Illes Balears.
RGE núm. 3410/08 a 3412/08, 3414/08, 3736/08 a 3746/08,
3748/08, 4048/08, 4127/08, 4162/08, 4297/08 i 4407/08, del
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a còpia de l'informe Fundació Caubet
Cimera (I a III), de l' informe Fundació Banc de sang i
teixits de les Illes Balears, de l' informe GESMA (I a III), de
l' informe Servei de salut de les Illes Balears, del dictamen
GESMA, de l'estudi GESMA (I a VI), de l'estudi Servei de
Salut de les Illes Balears; a auditoria realitzada per la
Conselleria de Salut en relació amb dèficit d’aquesta, a
treballadors donats d’alta al Consorci desenvolupament
econòmic de les Illes Balears, al Consorci centre europeu
d’empreses innovadores; a treballadors donats de baixa al
Consorci Centre Europeu d’Empreses Innovadores de les
Illes Balears, al Consorci Desenvolupament Econòmic de
les Illes Balears; i a còpia de contractes Institut Innovació
Empresarial.
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RGE núm. 4581/08, 4988/08, 5005/08 i 5182/08, del Sr.
Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a protocols, convenis, acords i instruments de colAlaboració
signats entre el Consell de Formentera i la Conselleria de
Medi Ambient, a soterrament dels contenidors de
Formentera, a protocols, convenis, acords i instruments de
colAlaboració signats entre el Consell d’Eivissa i la
Conselleria de Medi Ambient i a informes arqueològics
sobre Son Espases.
RGE núm. 5383/08 a 5387/08, de la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
consultories contractades per l’IBSALUT, per les
fundacions dependents de la Conselleria de Salut, per les
empreses públiques de la conselleria de salut, per la
Conselleria de Salut i Consum i a informes elaborats per les
consultories.
RGE núm. 5560/08, 5596/08 i 5597/08, del Sr. Josep
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
còpia del projecte de la deixalleria de Formentera, del
projecte del mercat pagès i artesanal de Formentera i del
projecte de la 2a fase del canvi d’enllumenat públic a
Formentera.
RGE núm. 6356/08, 6379/08, 6422/08, 6448/08, 6488/08,
6511 i 6524/08, del Sr. José María Rodríguez i Barberá, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a altes de treballadors
a diferents ens públics del Govern (juny, maig, abril) i a
informe Espais de Natura Balear.
RGE núm. 6556/08, de la Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla d’actuació de la
Conselleria de Medi Ambient al Parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera.
RGE núm. 7742/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d’infraestructures
sanitàries del Govern per a l’any 2008.
RGE núm. 7744/08, de la Sra. Carme Castro i Gandasegui,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans insular i
municipal de drogodependències.
RGE núm. 8398/08 i 8388/08, de la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
prevenció de la violència en els centres de salut i a conveni
entre la Conselleria de Salut i la propietat dels terrenys on
s’ha d’ubicar el nou hospital d’Eivissa.
RGE núm. 8419/08, del Sr. Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a concessions d’aigües depurades.
RGE núm. 8537/08, 8545/08, 8547/08 a 8549/08, del Sr.
Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a grau d’execució del pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient, de la Conselleria de Salut i Consum, de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i de la Conselleria d’Interior.
RGE núm. 8665/08, 8667/08, 8672/08 a 8674/08, 8678/08
i 8679/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a agenda pública de la
Direcció General de Qualitat de Serveis, de la Direcció
General de Coordinació Departamental; a inversions de la
Conselleria d’Interior durant el 2008, de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca durant el 2008, de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia durant el 2008, de la Conselleria
de Medi Ambient durant el 2008 i de la Conselleria de Salut
i Consum durant el 2008.
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RGE núm. 8881/08, 8883/08, 8884/08, 8890/08, 8891/08,
8893/08, 8917/08, 8922/08, 8926/08 a 8928/08, 8963/08,
8966/08, 6967/08, 8973/08, 8974/08, 8976/08, 9001/08,
9006/08, 9046/08, 9047/08, 9049/08 a 9051/08, 9056/08,
9058/08, 9060/08, 9082/08, 9087/08, 9127/08 a 9131/08,
9137/08, 9139/08, 9140/08, 9143/08, 9164/08, 9169/08,
9209/08, 9210/08 a 9213/08, 9220/08 a 9222/08, 9246/08 i
9251/08 del Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a relació de contractes
menors d’obra, servei o subministraments, a relació de
contractes negociats sense publicitat i a relació de contractes
negociats amb publicitat.
RGE núm. 9504/08 i 9505/08, de la Sra. Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
recomanació de l’Oficina del defensor de l’usuari del
sistema sanitari públic en relació amb la radioteràpia a
Eivissa i a resposta a la recomanació de l’Oficina del
defensor de l’usuari del sistema sanitari públic en relació
amb la radioteràpia a Eivissa.
RGE núm. 9733/08, 9930/08 i 10122/08, de la Sra. Aina
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
protocol elaborat pels professionals en relació amb la
dispensació de la píndola postcoital, a còpia de les
publicacions editades per la Conselleria d’Agricultura i
Pesca i a alts càrrecs de GESMA.
RGE núm. 3209/09, de la Sra. Carme Castro i Gandasegui,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla funcional del
nou Hospital de Can Misses.
RGE núm. 3371/09, 3372/09, 3374/09 i 3375/09, de la Sra.
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a factures de GESMA a AGEFRED SERVICIO,
SA, a contractes de consultoria, a productivitat rebuda per
diversos equips directius i a relació funcional d’equips
directius.
RGE núm. 3995/09 a 3997/09, del Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a contracte celebrat amb OH! Palma Espectáculos,
SRL, amb Morales Iluminación, SL i amb Isabel Morales
Ibeas.
RGE núm. 4023/09, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes realitzats al
Sr. Ramon Ripoll.
RGE núm. 4587/09, de la Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
liquidacions aprovades pel Consell d’administració de SFM.
RGE núm. 4607/09, de la Sra. Maria Torres i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla funcional nou
hospital Can Misses.
RGE núm. 4837/09, del Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla infraestructures
sanitàries.
RGE núm. 5838/09, de la Sra. Carme Castro i Gandasegui,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta del
contracte de gestió per a medicina primària i especialitzada
per a l’any 2009.
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RGE núm. 5841/09, 5842/09, 6687/09 a 6728/09, de la Sra.
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a productivitats cobrades pels treballadors del
Servei de salut, a auditoria sobre la utilització de la llengua
catalana, a llistes d’espera consultes externes (I a XXI), a
llistes d’espera (I a XXI).
RGE núm. 6731/09, de la Sra. Margalida Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients de
contractació a SFM.
RGE núm. 6869/09, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
pas en el Torrent d’En Rellotget d’Alaior.
RGE núm. 6873/09, del Sr. José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibre major de
despesa.
RGE núm. 6875/09 i 6903/09 a 6908/09, de la Sra. Aina
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
còpia d’auditoria lingüística, a anàlisis realitzades en el marc
del PNIR l’any 2007, l’any 2008 i l’any 2009; a planificació
d’anàlisis en el marc del PNIR de l’any 2007, de l’any 2008
i de l’any 2009.
RGE núm. 6952/09, presentada per la Sra. Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d’infraestructures sanitàries.
RGE núm. 7093/09, del Sr. José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi per conèixer
els motius que originen les rissagues.
RGE núm. 7656/09 a 7659/09, 7662/09 a 7686/09, 8107/09
a 8113/09 i 9406/09, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a informes de clima
laboral elaborats per GESMA, a factura corresponent a
l’informe o informes sobre clima laboral, a informes de
clima laboral realitzat als diferents hospitals o gerències de
l’IBSALUT, a factures dels informes de clima laboral en
relació amb els hospitals o gerències de l’IBSALUT, a
llistes d’espera quirúrgica, a llistes d’espera (I a XXV), a
llistes d’espera de l’hospital Son Dureta, de l’hospital de
Son Llàtzer, de l’hospital comarcal d’Inca, de l’hospital de
Manacor, de l’hospital de Can Misses, de l’hospital Mateu
Orfila de Menorca i de l’hospital de Formentera; i relativa
a metges que exerceixen sense títol homologat.
RGE núm. 9481/09, 9483/09 a 9487/09, 9492/09 a 9535/09,
9540/09, 9544/09 a 9560/09, del Sr. Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a factures relatives
a despeses derivades de dinars i sopars d’alts càrrecs que
han estat abonats amb doblers
RGE núm. 10829/09, presentada per la Sra. Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compte
general de l’IB-salut de l’any 2007.
RGE núm. 10861/09 a 10873/09, del Sr. Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a factures
relatives a despeses derivades de dinars i sopars d’alts
càrrecs que han estat abonats amb doblers públics (1 a 13).
RGE núm. 11168/09, 11171/09, 11173/09 11174/09,
11176/09 a 11178/09, 11180/09, 11182/09, 11185/09,
11187/09, 11188/09, 11190/09, 11192/09, 11194/09,
11196/09, 11199/09 a 11202/09, 11204/09 a 11206/09 i
11208/09, del Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a relació de contractes
negociats sense publicitat, a relació de contractes negociats
amb publicitat i a relació de contractes menors d’obra,
servei o subministraments.
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RGE núm. 11377/09 a 11400/09, 11401/09 a 11403/09,
11404/09 a 11406/09, 11407/09 a 11409/09, de la Sra. Aina
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
llistes d’espera (1 a 24), a llista d’espera de consultes
externes (I a III), a llista d’espera quirúrgica (I a III) i a llista
d’espera quirúrgica per especialitats.
RGE núm. 12134/09 a 12153, 12156/09 a 12188/09, del Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a contractes menors signats per Presidència,
Vicepresidència, Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria, Institut Balear d’Economia, Servei Balear
d’estadística i demografia, Fires i Congressos de Balears,
Institut d’innovació empresarial, Centre europeu d’empreses
innovadores de Balears, Consorci per al desenvolupament
econòmic de les Illes Balears, Conselleria de Presidència,
Institut d’estudis autonòmics, Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts, ISBA, Centre Balears Europa, Conselleria de
Treball i Formació, SOIB, Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports, IBAVI, SFM, Conselleria de
Turisme, Conselleria d’Educació i Cultura, Institut d’Estudis
Baleàrics, Fundació pública de les Balears per a la música,
Consorci per al foment de l’ús de la llengua catalana i la
projecció exterior de la cultura, Consorci del Castell de Sant
Carles, Consorci del Museu Joaquim Torrens Lladó,
Fundació per al conservatori superior de música i dansa de
les Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum, Servei
Balear de la salut (SERBASA), GESMA , Conselleria de
Medi Ambient, IBANAT, IBASAN, IBAEN, Conselleria
d’Agricultura i Pesca, IBABSA, SEMILLA, Institut de
recerca i formació agrària i pesquera a les Illes Balears,
Conselleria d’Interior, Servei Balear de formació del
personal de l’Administració (IBAP), Inspecció general de
serveis, Conselleria de Benestar Social, IBAS, Consorci per
a la protecció i acollida de disminuïts psíquics, Xarxa
d’instalAlacions de les Illes Balears, Escola Balear de
l’esport de la CAIB, Institut Balear de la dona, Oficina de
defensa dels drets del menor, Conselleria d’Innovació i
Energia, Parc Bit desenvolupament, SA, Balears innovació
telemàtica (BITEL, SA) i Fundació Illes Balears per a la
innovació tecnològica, els anys 1999 a 2002; i a contractes
menors signats pel Govern o entitats dependents en relació
amb la Diada de les Illes Balears.
RGE núm. 12193/09, de la Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actes del Consell
d’administració d’ABAQUA, IBANAT i Ports de les Illes
Balears.
RGE núm. 12246/09 a 12256/09, de la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a contractes
temporals realitzats a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l’Hospital
de Manacor, a l’Hospital d’Inca, a l’Hospital de Can Misses,
a l’Hospital Mateu Orfila, a l’Hospital de Formentera, a
GESMA, a la Gerència del 061, a la Gerència d’atenció
primària i a l’IBSALUT.
RGE núm. 12295/09, presentada per la Sra. Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
recollides per les set persones encarregades de vigilar les
platges de Sa Ràpita i Es Trenc.
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RGE núm. 12435/09, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions del
contracte per a la construcció de l’Hospital de Son Espases
des de juliol de 2007.
RGE núm. 12439/09, de la Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
jurídic justificatiu del contracte d’assistència tècnica en
relació amb la situació de les obres del metro
Palma-Universitat.
RGE núm. 12440/09 i 12441/09, del Sr. Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relatives a factures
abonades per l’IBATUR al Sr. Xavier Roig i a treballs
presentats pel Sr. Xavier Roig.
RGE núm. 12481/09, de la Sra. Esperança Marí i Mayans,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a documentació
acreditativa del nombre de comptadors d’electricitat a
Eivissa.
RGE núm. 12556/09, de la Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
de la direcció de recursos hídrics del projecte modificat del
nou accés a l’Aeroport d’Eivissa.
RGE núm. 12561/09, 12562/09, 12582/09, 12600/09 a
12602/09, 12605/09 a 12607/09, 12611/09, 12627/09,
12629/09, 12630/09, 12633/09 a 12636/09, de la Sra. Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitats percebudes per Xavier Roig i Associats per Bitel,
SA, per Xavier Roig i Associats per l’IBIT, per Xavier Roig
i Associats per la Fundació Mateu Orfila d’investigació en
salut de les Illes Balears, per Xavier Roig i Associats per la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, per Xavier Roig
i Associats per l’IBAVI, per Xavier Roig i Associats per
Gestur Balear, SA, per Xavier Roig i Associats per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, per Xavier Roig
i Associats per l’Institut d’innovació empresarial de les Illes
Balears (IDI), per Xavier Roig i Associats pel Centre
Balears Europa (CBE), per Xavier Roig i Associats per la
Conselleria d’Interior, per Xavier Roig i Associats pel
Consorci recuperació de la fauna de les Illes Balears, per
Xavier Roig i Associats per Fires i Congressos de Balears,
SA, per Xavier Roig i Associats pel Consorci per al
desenvolupament econòmic de les Illes Balears (CDEIB),
per Xavier Roig i Associats per l’Institut de seguretat
pública de les Illes Balears, per Xavier Roig i Associats pel
Centre d’emergències 112, per Xavier Roig i Associats per
Gestió d’emergències de les Illes Balears (GEIBSA) i per
Xavier Roig i Associats per l’Escola balear d’administració
pública.
RGE núm. 12837/09, de la Sra. Carme Castro i Gandasegui,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistat del barem
aplicat als professionals sanitaris de Can Misses en relació
amb la productivitat.
RGE núm. 13391/09, del Sr. José Simón Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes del Govern
per a diverses publicacions (V).
RGE núm. 13870/09, del Sr. Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a ressonàncies magnètiques.
RGE núm. 13901/09, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a informes econòmics
relatius al cost de Son Espases.
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RGE núm. 13905/09 i 13906/09, de la Sra. Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a liquidacions d’obra de les diferents fases del metro i a
auditoria del metro.
RGE núm. 14109/09, del Sr. José María Rodríguez i
Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a còpies
completes de les actes de la Fundació Balears a l’exterior.
RGE núm. 14114/09, de la Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actes del Comitè
Tècnic i de la Comissió Permanent de la Comissió Balear de
Medi Ambient.
RGE núm. 14346/09, 14348/09 a 14351/09, de la Sra. Aina
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
expedients de modificació de la construcció de Son Espases,
a factura corresponent a l’estudi encarregat al CES per la
Conselleria de Salut, a informes arqueològics realitzats
sobre els solars del nou hospital d’Eivissa, a liquidació del
pressupost de la Conselleria de Salut de l’any 2007 i a
liquidació del pressupost de la Conselleria de Salut de l’any
2008.
RGE núm. 14365/09, 14367/09, 14376/09 a 14281/09,
14387/09 a 14415/09, 14434/09 a 14438/09 i 14440/09, del
Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a contractes menors signats pel Govern de
les Illes Balears dins la present legislatura.
RGE núm. 14515/09 i 14516/09, del Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a solAlicituds aprovades en relació amb el Pla Vuit
11i a llistats de les ajudes Pla Vuit 11 d’habitatge.
RGE núm. 15380/09, del Sr. Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a Parc natural de llevant i Consorci Aubarca – Es
Verger (I).
RGE núm. 46/10 i 356/10, de la Sra. Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultat del Pla de salut 2003-2007 i a avaluació del pla de
tabaquisme 2003-2007.
RGE núm. 463/10, del Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni signat per a la
realització del Festival internacional de cinema de Mallorca.
RGE núm. 770/10 a 774/10, 789/10 i 790/10, de la Sra. Aina
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
contractes menors realitzats per GESMA, a formació de
cursos en català, a factura del vídeo promocional de Son
Espases, a contracte subscrit amb la UTE concessionària de
Son Espases que contempla els modificats, a expedient del
modificat de Son Espases i a despesa de formació del
personal de GESMA.
RGE núm. 971/10 a 974/10, del Sr. Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a contractes signats
pel Sr. Pablo Alonso de Caso.
RGE núm. 975/10 a 984/10, 1072/10 a 1088/10, de la Sra.
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitats detallades recollides en el model 190
de l’Agència Tributària (I a X), a quantitats recollides al
model 190 de l’any 2009 de l’Agència Tributària (I a
IXVII).
RGE núm. 1217/10, de la Sra. Catalina Palau i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a obres als accessos a
l’Escola de vela Calanova.
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RGE núm. 1218/10, de la Sra. Carme Castro i Gandasegui,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plec de condicions
del concurs del nou hospital d’Eivissa.
RGE núm. 1351/10 a 1368/10, del Sr. Josep Melià i Ques,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a declaració anual
d’operacions amb terceres persones (model 347) dels anys
2007, 2008 i 2009, a llistat de contractes negociats sense
publicitat signats pel Govern de les Illes Balears dins la
present legislatura i a llistat de contractes menors signats pel
Govern de les Illes Balears dins la present legislatura.
RGE núm. 1602/10, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient de
contractació del contracte de trasllat del nou hospital de Son
Dureta.
RGE núm. 1969/10, del Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a auditoria en relació
amb el cost de les carreteres d’Eivissa.
RGE núm. 2219/10 i 2220/10, de la Sra. Margalida Cabrer
i González, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
expedient de contractació de SFM de subministrament de
matèria mòbil i a informes d’auditoria financera externs de
SFM dels anys 2007 i 2008 i cartes de recomanacions.
RGE núm. 2282/10, 2283/10, 2294/10, 2303/10 a 2308/10,
2318/10, 2322/10, 2327/10, 2328/10, 2332/10 a 2334/10,
2337/10, 2339/10, 2355/10, 2356/10, 2363/10, 2371/10,
2375/10, 2384/10, 2386/10 a 2389/10, 2391/10, 2408/10,
2409/10, 2413/10 a 2415/10, 2419/10, 2422/10, 2433/10,
2436/10 i 2437, del Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contractes efectuats amb
l’empresa SEICO 9, SL per l’ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears, per la Fundació Balears a l’Exterior, pels
Serveis Ferroviaris de Mallorca, per la Conselleria de Salut
i Consum, per l’IB-Salut, per la Fundació Banc de sang i
teixits de les Illes Balears, per la Fundació Mateu Orfila
d’investigació en salut de les Illes Balears, per la Fundació
Caubet, pel Defensor/a dels usuaris del sistema sanitari
públic, la Fundació d’ajuda a la reinserció de les Illes
Balears, pel Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials de Menorca, per la Conselleria de Treball i
Formació, pel SOIB, per la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, per SEMILLA, per IBABSA, per l’Escola Balear de
l’Esport (EBE), per la Fundació per al suport i la promoció
de l’esport balear (Illesport), per la Comissió balear de medi
ambient, per l’Institut de recerca i formació agrària i
pesquera de les Illes Balears (IRFAP) i pel Fons de garantia
agrària i pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA); a
auditories encarregades per l’ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears, per l’IBATUR, pels Serveis Ferroviaris de
Mallorca, per la Conselleria de Salut i Consum, per la
Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears, per la
Fundació Mateu Orfila d’investigació en salut de les Illes
Balears, per la Fundació Caubet, pel Defensor/a dels usuaris
del sistema sanitari públic, per l’IBANAT, per la
Conselleria de Treball i Formació, pel SOIB, per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, per SEMILLA, per
IBABSA, per Turisme Jove de les Illes Balears, per l’Escola
d’Hoteleria, per la Comissió balear de medi ambient, per
l’Institut de recerca i formació agrària i pesquera de les Illes
Balears (IRFAP) i pel Fons de garantia agrària i pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA).
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RGE núm. 2460/10 i 2461/10, del Sr. José María Rodríguez
i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
documentació en relació amb les noves dependències de la
Conselleria de Medi Ambient ( I i II).
RGE núm. 2468/10, 2470/10, 2607/10 a 2610/10, de la Sra.
Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a contracte de manteniment dels corredors
ferroviaris amb la UTE Llull Sastre i Vías y Obras, a
denúncies efectuades per sindicats, personal o comitè
d’empresa sobre la manca de seguretat en el tren, a acta de
recepció, certificacions d’obra, llibre d’ordres del projecte
ferroviari estació Enllaç-Artà. Fase I. Estació
Enllaç-Manacor, i a projecte ferroviari estació Enllaç-Artà.
Fase I. Estació Enllaç-Manacor.
RGE núm. 2616/10, 2617/10 i 2734/10, de la Sra. Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagaments a l’associació Agrupació Segona Edat de Santa
Eugènia, a còpia de diversos expedients de contractació de
la Conselleria de Turisme i a conveni relatiu als accessos a
Planícia.
RGE núm. 2735/10 i 1736/10, del Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
contractes i adjudicacions efectuades per la Direcció
General de Transport aeri i marítim i a personal adscrit a la
dita direcció general.
RGE núm. 2840/10 i 2841/10, de la Sra. Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plec
de condicions signats en relació amb el transport sanitari i a
escrits de reclamació que ha rebut l’empresa Servicios
sociosanitarios generales.
RGE núm. 2916/10, de la Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
relatiu a l’accident del tren a Sineu del passat 19 de maig.
RGE núm. 2918/10, 2924/10 a 2929/10, del Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a contractes subscrits entre l’empresa Directa &
Mente, SL i l’Escola Balear de l’Esport, la Fundació
Illesport, el C.T. Esportiva Calvià, el Consorci de foment de
l’esport de Manacor, el Consorci de foment de l’esport de
Marratxí, el Consorci Pavelló Maó i el Consorci esportiu de
Ciutadella i l’empresa Directa & Mente, SL.
RGE núm. 3004/10, 3005/10 i 3007/10, del Sr. Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a convenis signats per l’ENTURIB amb els municipis de les
Illes Balears, a documents justificatius del compliment dels
convenis signats per l’ENTURIB amb els municipis de les
Illes Balears i a reclamacions efectuades per l’INESTUR a
l’Ajuntament d’Andratx en relació amb el conveni signat el
26 d’abril de 2006.
RGE núm. 3200/10 a 3202/10, 3263/10 a 3266/10 i 3327/10,
del Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a auditories a Multimèdia de
les Illes Balears, a Televisió de les Illes Balears, a Ràdio de
les Illes Balears i a l’Ens públic radiotelevisió de les Illes
Balears; a comptes anuals de Multimèdia de les Illes
Balears, de Televisió de les Illes Balears, de Ràdio de les
Illes Balears i de l’Ens públic radiotelevisió de les Illes
Balears.
RGE núm. 3473/10, de la Sra. Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llistat de
contractes menors signats pel Govern de les Illes Balears
dins la present legislatura.
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RGE núm. 3497/10, del Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del litoral i
qualitat d’aigües de bany.
RGE núm. 3710/10, 4086/10, 4088/10, 4095/10 a 4098/10,
4102/10 a 4106/10, 4108/10, 4110/10 a 4116/10, 4118/10,
4120/10, 4121/10, 4123/10, 4125/10, 4132/10, 4133/10 i
4137/10 a 4156/10, del Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a còpia de certificacions
d’obres del conveni ferroviari, a despeses abonades a alts
càrrecs dependents de Presidència del Govern, d’Agricultura
i Pesca (depenent de la Conselleria de Presidència), de la
Fundació per al suport i la promoció de l’esport balear
(Illesport), del Consorci Escola balear de l’esport, del
Consorci Pavelló esportiu multifuncional de Maó, del
Consorci per a la construcció del velòdrom de Palma, de la
Conselleria de Turisme i Treball, de l’Agència de Turisme
de les Illes Balears, del Servei d’ocupació de les Illes
Balears, de la Fundació per al desenvolupament sostenible
de les Illes Balears, del Consorci Escola d’hoteleria, del
Consorci per a la millora i embelliment de la Platja de
Palma, de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, de
l’Institut balear de la natura, d’Espais de natura balear, de la
Fundació Jardí botànic de Sóller, del Consorci Aubarca-Es
Verger, del Consorci recuperació de la fauna de les Illes
Balears, del Consorci La Gola, de Serveis ferroviaris de
Mallorca, del Consorci Eivissa i Formentera Emprenen, de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de
l’Agència balear de l’aigua i la qualitat ambiental, de la
Conselleria d’Educació i Cultura, de la Delegació territorial
d’educació a Menorca, de la Delegació territorial d’educació
a Eivissa i Formentera, de l’Institut d’estudis baleàrics, de
la Conselleria de Salut i Consum, de l’IB-Salut, de la
Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears, de la
Fundació Mateu Orfila d’investigació en salut de les Illes
Balears, de la Fundació Caubet Cimera Illes Balears, del
Defensor/a dels usuaris del sistema educatiu sanitari públic,
de la Junta arbitral de consum de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, de l’Institut balear de la dona, de la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, de l’IBAVI, de
Gestur Balear, SA, de Ports de les Illes Balears, del
Consorci Formentera Desenvolupament, del Consorci
Eivissa patrimoni de la humanitat, del Consorci
desenvolupament d’infraestructures Palmanyola, del
Consorci per a la rehabilitació del patrimoni del municipi
des Castell, del Consorci penya- segat Port de Maó i de
CAIB Patrimoni, SA.
RGE núm. 4167/10, 4200/10 i 4201/10, del Sr. Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relatives a alts
càrrecs creats i alts càrrecs suprimits amb motiu de la
reestructuració ocasionada pel “Pla d’austeritat del Govern”.
RGE núm. 4201/10, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes realitzats
entre l’IBSALUT i el Sr. Jeroni Martínez Arroyo.
RGE núm. 4204/10, de la Sra. Isabel Llinàs i Warthmann,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes consorci
Aubarca.
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RGE núm. 4243/10, 4459/10 i 4460/10, del Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a informe elaborat per l’IBANAT sobre l’incendi
de Benirràs a Eivissa, a auditoria a Gestur Balear i a
comptes anuals de Gestur Balear, SA.
RGE núm. 4617/10, del Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informes sobre
constitucionalitat del RDL 11/2010.
RGE núm. 4676/10 i 4677/10, de la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a contractes
menors de la Conselleria de Salut i de l’IBSALUT dels
darrers dos anys.
RGE núm. 5303/10, 5309/10 i 5311/10 a 5314/10, de la Sra.
Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a llocs de feina de GESMA, a consultes de la
Comissió de bioètica, a procediment d’intervenció davant
casos de maltractaments a ancians, a activitats realitzades
per la Comissió de bioètica, a protocols elaborats per la
Comissió de bioètica i a acta constitució de la Comissió de
bioètica.
RGE núm. 5375/10, 5376/10 i 5379/10 a 5382/10, de la Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a avançament del pagament de subvencions a
equips esportius, a acord relatius a la remodelació de la pista
del Palma Arena, a inversions en el Príncipes de España, a
Pla d’optimització de l’ús de les instalAlacions esportives, a
inversions a la instalAlació esportiva Calanova i a acords per
a la formació i incorporació al món laboral dels esportistes.
RGE núm. 5383/10, de la Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a informe encarregat a
Advanced Logistic Group per la Direcció General de
transports aeri i marítim.
RGE núm. 5511/10, de la Sra. Virtudes Marí i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vigilància ambiental
referida a l’obra del Port d’Eivissa.
RGE núm. 5541/10, de la Sra. Carme Castro i Gandasegui,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inventari de
l’hospital de Son Dureta.
RGE núm. 5648/10, de la Sra. Carme Feliu i Álvarez de
Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe sobre l’auditoria del Museu de Mallorca.
RGE núm. 5754/10, de la Sra. Virtudes Marí i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions efectuades
a l’EDAR de la ciutat d’Eivissa.
RGE núm. 5842/10, de la Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis de
colAlaboració amb el Consell de Menorca sobre noves
tecnologies.
RGE núm. 5892/10, de la Sra. Margalida Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de
l’auditoria de les carreteres d’Eivissa.
RGE núm. 5909/10, 5910/10 i 5913/10, de la Sra. Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a avaluació del pla de salut de les Illes Balears, a
registre de professionals de la salut de les Illes Balears i a
Pla integral d’atenció comunitària a les persones amb
trastorns mentals greus.
RGE núm. 5914/10 i 5915/10, del Sr. Josep S. Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
deficiències de la Biblioteca pública de Menorca i del
Museu de Menorca.
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RGE núm. 6047/10 a 6050/10, de la Sra. Aina Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
amb Farmaindústria ( I i II), a contractes realitzats amb
càrrec al Pla de comunicació de Son Espases i a contractes
de publicitat de l’IBSALUT.
RGE núm. 6080/10, de la Sra. Margalida Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
protecció oficial.
RGE núm. 6160/10, 6166/10, 6175/10 a 6178/10, 6202/10,
6211/10, 6212/10, 6255/10, 6295/10, 6297/10, 6299/10,
6300/10, 6308/10, 6324/10, 6325/10, 6327/10, 6336/10,
6349/10 i 6425/10, del Sr. José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a contractes signats
entre la Conselleria de Presidència i Llorenç Vives i Mir,
entre la Conselleria de Presidència i Gabinet Vives, SL,
entre SFM i Llorenç Vives i Mir; a pagaments realitzats per
SFM a Gabinet Vives, SL; a contractes signats entre SFM i
Gabinet Vives, SL a pagaments realitzats per SFM a Llorenç
Vives i Mir, a contractes signats entre el Gabinet Vives, SL
i Consorci Institut Ramon Llull, la Fundació Santuari de
Lluc, la Fundació Escola de pràctica jurídica, el Consorci
Escola d’Hoteleria. el Consorci joc hípic de Mallorca, el
Consorci joc hípic de Menorca, el Consorci joc hípic
d’Eivissa i Formentera, GEIBSAU, el SOIB; entre el Sr.
Llorenç Vives i Mir i el Consorci joc hípic d’Eivissa i
Formentera, el Consorci joc hípic de Menorca, el Consorci
joc hípic de Mallorca, GEIBSAU, el SOIB i la Fundació
Santuari de Lluc.
RGE núm. 162/11 a 165/11, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a factures abonades
a Projectes Esportius, SL, a persones contractades en relació
amb la O.T.I.A de Son Espases, a contractes signats amb
l’entitat Projectes Esportius Balears, SL i a O.T.I.A. de Son
Espases.
RGE núm. 173/11 i 175/11, de la Sra. Catalina Soler i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a informe
del cap de servei de Protecció d’espècies sobre la
desratització de Sa Dragonera i a carta de dimissió de la Sra.
Catalina Canals.
RGE núm. 366/11 a 373/11, de la Sra. Encarnación Pastor
i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
de trameses postals i paqueteria efectuades per la Direcció
General d’Acció Exterior, a beneficiaris de l’atenció
primària, a inscrits a l’Escola de joves d’Ascochinga
(Argentina), a cost de cridades a l’exterior efectuades per la
Direcció General d’Acció Exterior, a assistents a l’Escola de
joves d’Ascochinga (Argentina), a despesa de trameses
postals i paqueteria efectuades per la Fundació Balears a
l’Exterior, a cost de cridades a l’exterior efectuades per la
Fundació Balears a l’Exterior i a contracte d’adjudicació del
manteniment i divulgació de la web
www.balearsexterior.com.
RGE núm. 434/11, de la Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient d’adquisició
del verí per desratitzar Sa Dragonera.
RGE núm. 493/11, 499/11 a 702/11, del Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a còpia de l’auditoria del Consorci de Transport de
Mallorca corresponent a l’exercici de l’any 2009, a
expedients dels contractes signats amb el Gabinet Vives, SL
i a despeses i ingressos a càrrec del cànon de clavegueram.
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RGE núm. 707/11, de la Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de reserves
estratègiques de VPO.
RGE núm. 714/11, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a còpia de l’expedient
complet del contracte de subministrament SSCC CPNSU
2010/23378 CN 185/10 en relació amb el nou hospital
universitari de Son Dureta.
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RGE núm. 5416/10, presentada per Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAlicita que la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals, recapti la presència
del Sr. Pere Aguiló, director de l’advocacia de la CAIB per
tal d’informar sobre l’informe evacuat per la tècnica del
Servei Jurídic, Sra. Margarita R. Prohens Salom sobre la no
exigència legal de determinada documentació en relació
amb l’expedient de l’elaboració del Projecte de Llei de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears,
RGE núm. 4255/10 (BOPIB núm. 149, de dia 05.11.10).
RGE núm. 5231/10, presentada per 4 diputats membres de
la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten
la compareixença urgent de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia, per tal d’informar sobre la política del
Govern de les Illes Balears pel que fa al joc en els centres de
la gent gran (BOPIB núm. 148, de dia 29.10.10).
RGE núm. 62/11, presentada per 4 diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença urgent del conseller de Presidència, per tal
d’informar sobre la gestió de Multimèdia de les Illes
Balears, SAU (BOPIB núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 63/11, presentada per 4 diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença urgent de la consellera d’Innovació, Interior
i Justícia, per tal d’informar sobre la gestió de GEIBSA.
BOPIB núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 64/11, presentada per 4 diputats membres de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença urgent del conseller d’Economia i Hisenda,
per tal d’informar sobre la gestió de CAIB PATRIMONI,
SAU (BOPIB núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 65/11, presentada per 4 diputats membres de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença urgent del conseller d’Economia i Hisenda,
per tal d’informar sobre la gestió de Parc Bit
desenvolupament, SA (BOPIB núm. 158, de dia 21.01.11).
RGE núm. 153/11, presentada per 4 diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Socials, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença de la consellera Turisme i Treball, per tal
d’informar sobre el nombre i els resultats de les
investigacions dels accidents laborals que s’han produït a les
illes durant els anys 1008, 2009 i 2010 inclosos els in itinere
i en missió (BOPIB núm. 158, de dia 21.01.11).
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RGE núm. 426/11, presentada per quatre diputats membres
de la Comissió d’Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat, per tal d’informar sobre la pujada de la taxa
d’aigües a diversos municipis de Mallorca (BOPIB núm.
161, de dia 11.02.10).
RGE núm. 634/11, presentada per 4 diputats membres de la
Comissió d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAliciten la compareixença
urgent de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, per
tal de celebrar una sessió informativa sobre la previsió
econòmica de la secció pressupostària de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia (BOPIB núm. 162, de dia
18.02.11).
RGE núm. 635/11, presentada per 4 diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Socials, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença urgent de la consellera Turisme i Treball, per
tal de celebrar una sessió informativa sobre la previsió
econòmica de la secció pressupostària de la Conselleria de
Turisme i Treball (BOPIB núm. 162, de dia 18.02.11).
RGE núm. 712/11, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual solAlicita la compareixença urgent del
conseller d’Economia i Hisenda, per tal d’informar sobre les
previsions de despesa per programes i objectius per al 2011,
de l’últim pla de sanejament aprovat i de les mesures
acordades relatives a l’estalvi de despesa corrent a les
seccions de l’Administració General de la CAIB i els ens
públics que en depenen (BOPIB núm. 163, de dia 25.02.11).
Altres assumptes
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Ponència d’estudi per a realitzar aportacions i suggeriments
sobre el contingut del règim especial per a les Illes Balears,
en compliment de l’acord adoptat pel Ple de la Cambra, en
sessió de dia 27.10.09 (BOPIB núm. 103, de dia 06.11.09).
Ponència per tal d’estudiar la possibilitat d’assolir un ampli
consens parlamentari i social en relació amb una Llei de Sòl
de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 2481/10, presentat
per tots els Grups Parlamentaris) (BOPIB núm. 130, de dia
04.06.10).

Ordre de Publicació
C)
Manteniment d'expedients per a la propera legislatura.
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de 2011, es dóna per
assabentada dels expedients que es mantenen per a la propera
legislatura, que són els següents:
• Escrit RGE núm. 2684/10, presentat pel Fiscal Superior de
la Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la
memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2009.
• Escrit RGE núm. 5784/10, presentat per la Sra. Aina Calvo
i Sastre, batlessa de l’Ajuntament de Palma, mitjançant el
qual tramet la certificació de la Proposició relativa a
l’adjudicació irregular de la contractació de la jardineria a
l’Empresa Funerària.
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•

•

•

•

•

•

Escrit RGE núm. 524/11, presentat per la Sra. Aina Calvo
Sastre, batlessa de l’Ajuntament de Palma, mitjançant el
qual tramet la certificació de la proposició relativa a la
contractació de la jardineria a l’Empresa Funerària.
Escrit RGE núm. 6465/10, presentat pel conseller de
Presidència del Govern de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet les modificacions pressupostàries del Servei de
Salut de les Illes Balears.
Escrit RGE núm. 885/11, presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 55/11 del Compte General de l’Ajuntament de
Palma corresponent al 2006.
Escrit RGE núm. 983/11, presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet el
dictamen sobre el compliment de la legalitat en el
procediment seguit pel Govern de les Illes Balears per
prorrogar la vigència dels pressuposts generals de 2010 per
a l’exercici de 2011, en compliment del punt núm. 6 de la
Moció RGE núm. 5393/10.
Escrit RGE núm. 1059/11, presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 56/2011 del Compte general de la CAIB
corresponent a l’exercici 2009.
Escrit RGE núm. 849/11, presentat pel president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet la memòria sobre l’estat, funcionament i
necessitats corresponents al 2011 del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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