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BK) RGE núm. 2991/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agents de
desenvolupament local. 4974

BL) RGE núm. 2992/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientadors
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individualitzada (II). 4974
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d'atenció a l'escolarització (I). 4975

BR) RGE núm. 2998/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlegi
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Nacional de Cabrera. 4975

BT) RGE núm. 3000/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (5). 4975

BU) RGE núm. 3001/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (6). 4975

BV) RGE núm. 3002/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indemnització pels
25 anys treballats. 4976

BX) RGE núm. 3003/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (7). 4976
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BZ) RGE núm. 3005/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (9). 4976

CA) RGE núm. 3013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (1). 4976

CB) RGE núm. 3014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (2). 4976

CC) RGE núm. 3015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (3). 4976

CD) RGE núm. 3016/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (4). 4977

CE) RGE núm. 3018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (11). 4977

CF) RGE núm. 3019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (12). 4977
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CG) RGE núm. 3020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (13). 4977

CH) RGE núm. 3022/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (14). 4977

CI) RGE núm. 3023/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (15). 4977

CJ) RGE núm. 3024/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (16). 4978

CK) RGE núm. 3025/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (17). 4978

CL) RGE núm. 3026/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (18). 4978

CM) RGE núm. 3027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (19). 4978

CN) RGE núm. 3028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de vehicles
transportats en rutes marítimes (10). 4978

CO) RGE núm. 3031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (1). 4978

CP) RGE núm. 3032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (2). 4978

CQ) RGE núm. 3033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (3). 4979

CR) RGE núm. 3034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (4). 4979

CS) RGE núm. 3035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (5). 4979

CT) RGE núm. 3036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (6). 4979

CU) RGE núm. 3037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (7). 4979

CV) RGE núm. 3041/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local (I). 4979

CX) RGE núm. 3042/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local (II). 4980

CY) RGE núm. 3043/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local (III). 4980

CZ) RGE núm. 3044/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local (IV). 4980

DA) RGE núm. 3045/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local (V). 4980

DB) RGE núm. 3046/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local (VI). 4980
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DC) RGE núm. 3047/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestació
de serveis socials (I). 4980

DD) RGE núm. 3048/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestació
de serveis socials (II). 4981

DE) RGE núm. 3049/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestació
de serveis socials (III). 4981

DF) RGE núm. 3050/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestació
de serveis socials (IV). 4981

DG) RGE núm. 3051/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local (VII). 4981

DH) RGE núm. 3054/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de la Seguretat Social (I). 4981

DI) RGE núm. 3055/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de la Seguretat Social (II). 4981

DJ) RGE núm. 3059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (8). 4981

DK) RGE núm. 3060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (9). 4982

DL) RGE núm. 3061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (10). 4982

DM) RGE núm. 3062/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (11). 4982

DN) RGE núm. 3063/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (12). 4982

DO) RGE núm. 3064/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (13). 4982

DP) RGE núm. 3065/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (14). 4982

DQ) RGE núm. 3066/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (15). 4983

DR) RGE núm. 3067/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (16). 4983

DS) RGE núm. 3068/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (17). 4983

DT) RGE núm. 3084/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (19). 4983

DU) RGE núm. 3085/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (20). 4983

DV) RGE núm. 3086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (21). 4983

DX) RGE núm. 3087/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (22). 4983
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DY) RGE núm. 3088/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (23). 4984

DZ) RGE núm. 3089/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (24). 4984

EA) RGE núm. 3090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (25). 4984

EB) RGE núm. 3091/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (26). 4984

EC) RGE núm. 3092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (27). 4984

ED) RGE núm. 3093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (28). 4984

EE) RGE núm. 3094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (18). 4985

EF) RGE núm. 3095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (29). 4985

EG) RGE núm. 3096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (30). 4985

EH) RGE núm. 3097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (31). 4985

EI) RGE núm. 3098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (32). 4985

EJ) RGE núm. 3099/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (33). 4985

EK) RGE núm. 3100/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (34). 4985

EL) RGE núm. 3101/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (35). 4986

EM) RGE núm. 3102/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (36). 4986

EN) RGE núm. 3103/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (37). 4986

EO) RGE núm. 3104/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (38). 4986

EP) RGE núm. 3105/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents en rutes marítimes (39). 4986

EQ) RGE núm. 3108/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (1). 4986

ER) RGE núm. 3109/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (2). 4987

ES) RGE núm. 3110/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (3). 4987
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ET) RGE núm. 3111/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (4). 4987

EU) RGE núm. 3112/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (5). 4987

EV) RGE núm. 3113/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (6). 4987

EX) RGE núm. 3114/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (7). 4987

EY) RGE núm. 3115/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (8). 4987

EZ) RGE núm. 3116/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (9). 4988

FA) RGE núm. 3117/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (10). 4988

FB) RGE núm. 3118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (11). 4988

FC) RGE núm. 3119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (12). 4988

FD) RGE núm. 3120/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (13). 4988

FE) RGE núm. 3121/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (14). 4988

FF) RGE núm. 3122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (15). 4988

FG) RGE núm. 3123/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (16). 4989

FH) RGE núm. 3124/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a
les rutes marítimes (17). 4989

FI) RGE núm. 3125/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a les
rutes marítimes (18). 4989

FJ) RGE núm. 3126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig per a les
rutes marítimes (19). 4989

FK) RGE núm. 3139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (10). 4989

FL) RGE núm. 3140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents amb vehicle en rutes marítimes (11). 4989

FM) RGE núm. 3141/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (12). 4989

FN) RGE núm. 3142/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (13). 4990

FO) RGE núm. 3143/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (14). 4990
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FP) RGE núm. 3144/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents amb vehicle en rutes marítimes (15). 4990

FQ) RGE núm. 3145/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (16). 4990

FR) RGE núm. 3146/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents amb vehicle en rutes marítimes (17). 4990

FS) RGE núm. 3147/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents amb vehicle en rutes marítimes (18). 4990

FT) RGE núm. 3148/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents amb vehicle en rutes marítimes (19). 4991

FU) RGE núm. 3149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (1). 4991

FV) RGE núm. 3150/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (2). 4991

FX) RGE núm. 3151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (3). 4991

FY) RGE núm. 3152/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (4). 4991

FZ) RGE núm. 3153/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de passatgers
residents amb vehicle en rutes marítimes (5). 4991

GA) RGE núm. 3154/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (6). 4992

GB) RGE núm. 3155/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (7). 4992

GC) RGE núm. 3156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (8). 4992

GD) RGE núm. 3157/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (9). 4992

GE) RGE núm. 3159/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'escolarització. 4992

GF) RGE núm. 3160/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
d'habilitació del 012. 4992

GG) RGE núm. 3161/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
pàgina web per a matriculació telemàtica. 4992

GH) RGE núm. 3162/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
lingüístic dels llibres de text. 4993

GI) RGE núm. 3163/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a degots a l'IES
de Santa Eulàlia. 4993

GJ) RGE núm. 3164/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
formatius. 4993

GK) RGE núm. 3165/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractaments
de deshabituació de drogues (I). 4993
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GL) RGE núm. 3166/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractaments
de deshabituació de drogues (II). 4993

GM) RGE núm. 3167/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractaments
de deshabituació de drogues (III). 4993

GN) RGE núm. 3169/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
d'abocaments incontrolats. 4994

GO) RGE núm. 3193/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent de l'àrea de
salut d'Eivissa. 4994

GP) RGE núm. 3196/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (I). 4994

GQ) RGE núm. 3197/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (II). 4994

GR) RGE núm. 3198/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (III). 4994

GS) RGE núm. 3199/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (IV). 4994

GT) RGE núm. 3200/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (V). 4995

GU) RGE núm. 3201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (VI). 4995

GV) RGE núm. 3202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (I). 4995

GX) RGE núm. 3203/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (II). 4995

GY) RGE núm. 3204/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (III). 4995

GZ) RGE núm. 3205/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (IV). 4995

HA) RGE núm. 3206/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (V). 4995

HB) RGE núm. 3207/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (VI). 4996

HC) RGE núm. 3208/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (VII). 4996

HD) RGE núm. 3209/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (VIII). 4996

HE) RGE núm. 3210/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (VIII). 4996

HF) RGE núm. 3211/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (IX). 4996

HG) RGE núm. 3212/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (X). 4996
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HH) RGE núm. 3213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de mortalitat
per càncer de mama. 4996

HI) RGE núm. 3214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XI). 4997

HJ) RGE núm. 3215/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XII). 4997

HK) RGE núm. 3216/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XIII). 4997

HL) RGE núm. 3217/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XIV). 4997

HM) RGE núm. 3218/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XV). 4997

HN) RGE núm. 3219/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XVI). 4997

HO) RGE núm. 3220/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XVII). 4998

HP) RGE núm. 3221/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XIX). 4998

HQ) RGE núm. 3222/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (I). 4998

HR) RGE núm. 3223/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (II). 4998

HS) RGE núm. 3224/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (III). 4998

HT) RGE núm. 3225/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (IV). 4998

HU) RGE núm. 3234/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades de càncer
a Mallorca. 4999

HV) RGE núm. 3235/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades de càncer
a Eivissa, Menorca i Formentera. 4999

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 3194/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de
l'INE en relació amb el PIB regional. 5000

B) RGE núm. 3195/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consumidors.
5000

C) RGE núm. 3335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del port de Maó.
5000

D) RGE núm. 3336/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fixos discontinus.
5000

E) RGE núm. 3337/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oportunitats
laborals a diversos països d'Europa. 5000
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F) RGE núm. 3338/13, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallès i Ramis, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni per a la
deshabituació de drogues en menors. 5000

G) RGE núm. 3339/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats
d'ISBA SGR a Menorca. 5001

H) RGE núm. 3340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions
de la Mesa del sector nàutic. 5001

I) RGE núm. 3341/13, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en els
centres educatius de l'illa d'Eivissa. 5001

J) RGE núm. 3342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació dels horaris
dels funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 5001

K) RGE núm. 3343/13, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rutes
saludables a Menorca. 5001

L) RGE núm. 3344/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del
teletreball a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 5001

M) RGE núm. 3345/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes amb
motiu del tercer centenari del naixement de fra Juníper Serra. 5001

N) RGE núm. 3346/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació. 5002

O) RGE núm. 3347/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes.
5002

P) RGE núm. 3348/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imposts i dèficit.
5002

Q) RGE núm. 3349/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imposts.
5002

R) RGE núm. 3350/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions amb
ADESMA. 5002

S) RGE núm. 3351/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desviació
pressupostària de la radiotelevisió pública. 5002

T) RGE núm. 3352/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissions de
supervisió i tècnica. 5003

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2655/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió del port vell de
Ciutadella. 5003

B) RGE núm. 3130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions al nord de
les Illes Balears (I). 5003

C) RGE núm. 3131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions al nord de
les Illes Balears (II). 5003

D) RGE núm. 3132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya sísmica en
àrees lliures del Golf de Lleó, enfront a les costes de Catalunya i Balears. 5004

E) RGE núm. 3133/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció psicològica
en emergències. 5004
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F) RGE núm. 3134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Parc Nacional de
Cabrera. 5004

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3017/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlaboració del Govern amb el Consell Insular d'Eivissa per
restaurar i conservar el retaule de l'església de la Mare de Déu de Jesús. 5004

B) RGE núm. 3021/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes de senderisme i cicloturisme. 5005

C) RGE núm. 3027/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renegociació de l'objectiu de dèficit. 5005

D) RGE núm. 3128/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del pagament del complement retributiu d'estímul
i reconeixement de l'excelAlència investigadora al professorat de la UIB. 5006

E) RGE núm. 3129/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció turística pròpia i diferenciada. 5007

F) RGE núm. 3230/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a per tenir cura del curador. 5007

G) RGE núm. 3231/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz. 5008

H) RGE núm. 3232/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la solidaritat no es pot penalitzar. 5008

I) RGE núm. 3233/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei d'emergències per a les Illes. 5009

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 3809/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a modificacions
a la normativa de subvencions. 5009

B) A la Pregunta RGE núm. 270/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  desplaçaments dels
malalts de Menorca i Eivissa i Formentera. 5009

C) A la Pregunta RGE núm. 398/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  llistes d'espera a
la sanitat pública. 5010

D) A la Pregunta amb resposta oral davant comissió RGE núm. 555/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relativa a  calendari de pagaments dels trasllats de pacients i acompanyants. 5011

E) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 556/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, relativa a efectes de la moratòria de l'aplicació de la Llei de dependència. 5011

F) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1156/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa Llei de finançament dels consells insulars. 5012

G) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1215/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, relativa a  funcionaris de l'Estat i la llengua. 5012

H) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1270/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  mesures per fer front a les demandes socials. 5012

I) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1272/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  gestió dels serveis socials. 5012

J) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1278/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  denúncies que afectin els drets dels menors. 5012

K) A la Pregunta RGE núm. 1537/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Pati de Sa Lluna (III). 
5013

L) A la Pregunta RGE núm. 1538/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Pati de Sa Lluna (VI). 
5013
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M) A la Pregunta RGE núm. 1647/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de les
entitats del sector públic (XI). 5013

N) A la Pregunta RGE núm. 1648/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de les
entitats del sector públic (XII). 5013

O) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2191/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relativa a tancament pressupostari de 2011. 5014

P) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2192/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relativa a dèficit pressupostari. 5014

Q) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2193/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relativa a dèficit. 5014

R) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2194/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relativa a estalvi. 5015

S) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2204/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina
Rita i Larrucea, relativa a pagament de les assignacions econòmiques als centres docents. 5015

T) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2602/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a annex a Son Espases. 5015

U) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2603/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a balança fiscal. 5015

V) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2762/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a ASPANOB. 5015

X) A la Pregunta RGE núm. 3058/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (VI). 5016

Y) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3265/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats a Es Pinaret, de gener a març. 5016

Z) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3266/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats al centre socioeducatiu d'incorporació social, de gener a març. 5016

AA) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3267/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats a Es Mussol, abril. 5016

AB) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3268/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats a Es Pinaret, abril. 5016

AC) A la pregunta RGE núm. 8550/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb PROMOLINS, SL. 5017

AD) A la pregunta RGE núm. 8800/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb Dioscorides Control,  SL. 5017

AE) A la pregunta RGE núm. 8834/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb Dioscorides Control,  SL. 5017

AF) A la pregunta RGE núm. 8858/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb Estudio de Viabilidad Fiscal,  SL. 5017

AG) A la pregunta RGE núm. 9008/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb ROYALGAME,,  SL. 5017

AH) A la pregunta RGE núm. 9032/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb REBERSEC,  SL. 5017
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AI) A la pregunta RGE núm. 9066/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb REBERSEC,  SL. 5018

AJ) A la pregunta RGE núm. 9090/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb PRESTTO. 5018

AK) A la pregunta RGE núm. 9182/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb ROYALMATIC,  SL. 5018

AL) A la pregunta RGE núm. 9298/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a documentació de
direcció, consells escolars i claustre. 5018

AM) A la pregunta RGE núm. 9101/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves a centres
educatius (VI). 5018

AN) A la pregunta RGE núm. 9584/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a accions judicials.
5019

AO) A les preguntes RGE núm. 9631/12 a 9634/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a afiliacions
mensuals de treballadors amb contracte indefinit, de fixos discontinus, de treballadors amb contracte temporal i de treballadors amb
contracte temporal a temps parcial. 5019

AP) A la pregunta RGE núm. 9661/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a reducció de
l'abandonament escolar. 5019

AQ) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 10330/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina
Rita i Larrucea, relativa a pagament escoles privades per llengua castellana. 5020

AR) A la pregunta RGE núm. 10478/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques mòbils
(I). 5020

AS) A la pregunta RGE núm. 10505/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació laboral (I).
5020

AT) A la pregunta RGE núm. 10506/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació laboral (II).
5020

AU) A la pregunta RGE núm. 10508/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació laboral (IV).
5020

AV) A la pregunta RGE núm. 10512/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a persones contractades.
5021

AX) A la pregunta RGE núm. 10514/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a especialitats formatives.
5021

AY) A la pregunta RGE núm. 10515/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta per a desocupats
de formació. 5021

AZ) A la pregunta RGE núm. 10516/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accions formatives.
5021

BA) A la pregunta RGE núm. 10517/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accés de desocupats
a la formació professional. 5021

BB) A la pregunta RGE núm. 10518/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accés desocupats a la
formació professional. 5022

BC) A la pregunta RGE núm. 10519/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost executat
a formació professional (I). 5022

BD) A la pregunta RGE núm. 10520/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost executat
a formació professional (II). 5022
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BE) A la pregunta RGE núm. 10521/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta formativa
executada. 5022

BF) A la pregunta RGE núm. 10522/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost executat
en formació. 5022

BG) A la pregunta RGE núm. 10523/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a formació executada
per a colAlectius vulnerables. 5022

BH) A la pregunta RGE núm. 10524/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a agents pel
desenvolupament local. 5022

BI) A la pregunta RGE núm. 10525/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a quantitats rebudes pels
consells insulars del SOIB. 5023

BJ) A les preguntes RGE núm. 11015/12, 11081/12 i 11147/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives
a béns immobles de l'Escola Balear d'Administracions Públiques. 5023

BK) A les preguntes RGE núm. 11102/12 i 11168/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles del Palau de Congressos de Palma SA. 5023

BL) A les preguntes RGE núm. 11038/12, 11104/12, 11170/12 i 11236/12, presentades per l'Hble.. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, relatives a béns immobles de Ports de les Illes Balears. 5023

BM) A les preguntes RGE núm. 11066/12, 11132/12, 11198/12, 11264/12, presentades per l'Hble.. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, relatives a béns immobles de la Fundació per al suport i promoció de l'esport balear (Illesport). 5023

BN) A les preguntes RGE núm. 11077/12 i 11209/12, presentades per l'Hble.. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles de Caib Patrimoni, SA. 5023

BO) A la pregunta RGE núm. 11114/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
de l'Àrea de Creació Acústica (ACA). 5024

BP) A les preguntes RGE núm. 11119/12, 11185/12 i 11251/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives
a béns immobles Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR). 5024

BQ) A les preguntes RGE núm. 11131/12, 11065/12, 11197/12 i 11263/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. 5024

BR) A les preguntes RGE núm. 11135/12, 11136/12, 11202/12, 11267/12 i 11268/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de la Fundació Teatre Principal d'Inca i de la Fundació Teatre del Mar. 5024

BS) A la pregunta RGE núm. 11135/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Teatre del Mar. 5024

BT) A la pregunta RGE núm. 11136/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Teatre Principal d'Inca. 5025

BU) A les preguntes RGE núm. 11140/12, 11155/12, 11206/12 i 11221/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). 5025

BV) A la pregunta RGE núm. 11143/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Caib
Patrimoni, SA. 5025

BX) A la pregunta RGE núm. 11148/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 5025

BY) A la pregunta RGE núm. 11157/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles IBISEC.
5025

BZ) A la pregunta RGE núm. 11162/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
d'Estudis Baleàrics. 5025
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CA) A la pregunta RGE núm. 11180/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Àrea de Creació Acústica (ACA). 5025

CB) A la pregunta RGE núm. 11186/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. 5026

CC) A la pregunta RGE núm. 11205/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). 5026

CD) A la pregunta RGE núm. 11214/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 5026

CE) A la pregunta RGE núm. 11223/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles IBISEC.
5026

CF) A la pregunta RGE núm. 11234/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Agència
de Palau de Congressos de Palma, SA. 5026

CG) A la pregunta RGE núm. 11246/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Àrea de Creació Acústica (ACA). 5026

CH) A la pregunta RGE núm. 11252/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. 5026

CI) A la pregunta RGE núm. 82/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament farmacèutic
pensionistes. 5027

CJ) A la pregunta RGE núm. 83/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament als
pensionistes pel copagament. 5027

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2967/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, sobre el Pla de desenvolupament rural sostenible. 5027

B) RGE núm. 3073/13, del Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre els treballs realitzats pel Govern de les Illes Balears en relació amb el REB.

5027

C) RGE núm. 3071/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació davant el Ple de la cambra, sobre els temes tractats al Consell de Política Fiscal i Financera.

5027

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2915/13 i 2925/13. 5028

B) Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les proposicions no de llei RGE núm. 7335/12 i 7337/12.
5028

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 256/13. 5028

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3761/12. 5028

E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 1224/12. 5028

4. INFORMACIONS

A) Llista definitiva d'aspirants admesos i data del primer exercici de les proves selectives convocades per cobrir la plaça de cap del
Servei d'Assistència Tècnica Parlamentària, adscrita a l'Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària per promoció interna vertical

5029
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013. 5029

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013. 5029
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de març de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2028/13, relativa a política general en matèria de llistes
d'espera, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears lamenta el temps

d’espera per accedir a una intervenció quirúrgica, a les consultes
amb especialistes hospitalaris i per fer-se una prova
complementària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a l’article 25.3 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears que diu: “Totes les persones
tenen dret al coneixement i a l’exigència de compliment d’un
termini màxim perquè els sigui aplicat un tractament; a ser
informades de tots els drets que les assisteixen i a no patir cap
tractament o pràctica degradant”."

A la seu del Parlament, 26 de març de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de març de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5950/12, relativa a priorització dels
recursos al Consorci de la borsa de places, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament dels Illes Balears dóna suport al Govern en la

seva decisió de prioritzar la destinació dels ingressos al
Consorci de la borsa de places en inversions per a zones en les
quals el sector privat hagi realitzat o tengui previst realitzar
inversions per la seva banda."

A la seu del Parlament, 26 de març de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de març de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6496/12, relativa a estatut docent, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears, tenint present que la

dignificació dels docents és imprescindible per a la millora de
l'educació, insta el Govern central a continuar amb l'elaboració
d'un estatut del professorat docent no universitari que reguli
l’accés a la funció pública, la carrera docent, la provisió de llocs
de feina, que marqui els drets i deures dels docents, així com el
reconeixement de la condició d'autoritat pública del docent
durant l'exercici de les seves funcions."

A la seu del Parlament, 26 de març de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1089/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
tributària del Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan Bonet i José
Ignacio Aguiló.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2226/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallès i Ramis, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un pont a
Sencelles. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2228/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per a emprenedors i
ocupació juvenil. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2229/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa María Bauzá i Colom, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament als centres escolars
per al seu manteniment. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2213/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Mel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a acomiadaments al sector públic instrumental.
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2227/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla forestal de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2222/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política d'idoneïtat en
l'adquisició de béns i serveis destinats a emergències. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2225/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gelades que afectaren diversos
punts de Mallorca. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2233/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma de l'Administració
Local. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2234/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a deute del Govern amb els ajuntaments.
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2221/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aprovació de la llei de cans
d'assistència. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2231/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acomiadaments improcedents en empreses
públiques. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2223/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ecobarri a Campos. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2224/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tramitació telemàtica en la
solAlicitud de plaça escolar. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2230/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de les inversions
estatutàries. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de març de 2013, rebutjà els Punts 2, 3 i 5 a 8 de la Moció RGE
núm. 2028/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política general en matèria de llistes d'espera.(BOPIB núm.  90,
de 15 de març de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia mundial dels

Drets dels Consumidors.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de març de 2013, s'aprovà la declaració institucional que es
transcriu a continuació:

Declaració institucional del Dia mundial 
dels Drets dels Consumidors

Dia 15 de març de cada any se celebra el Dia Mundial dels
Drets dels Consumidors, instaurat per l’ONU l’any 1983.

Commemora el discurs que el president dels EUA, el Sr.
John Fitzgerald Kennedy, va pronunciar l’any 1962 davant el
Congrés del seu país, en què, entre altres coses, digué:

“Ser consumidor, per definició, inclou tothom. Som el grup
econòmic més gran del mercat, que afecta i és afectat per quasi
totes les decisions econòmiques públiques... Però és l’únic grup
important el punt de vista del qual quasi mai és escoltat”.

Per primera vegada el consumidor fou considerat un element
fonamental dins el procés productiu, es va reconèixer la seva
importància política i es va instar les institucions a arbitrar
mesures per a la protecció efectiva dels seus drets.

Dia 9 d’abril de 1985, l’Assemblea General de les Nacions
Unides va adoptar les Directrius de l’ONU per a la Protecció
dels Consumidors, de reconeixement internacional que en resum
tracta de:

- Dret a l’accés a béns i serveis bàsics essencials, com
aliments, roba, habitatge, salut, educació i salubritat.

- Dret a la protecció contra productes i processos perillosos.
- Dret a rebre informació per a una elecció correcta i

protecció contra la publicitat deshonesta i confusa.
- Dret a poder escollir productes i serveis a preus

competitius, amb la seguretat que tenguin una qualitat
satisfactòria.

- Dret a ser escoltat i ser representant en l’elaboració i
l’execució d’una política governativa i en el desenvolupament
de productes i serveis.

- Dret a rebre una reparació adequada davant queixes justes,
incloent compensacions per informacions enganyoses, béns
defectuosos i serveis insatisfactoris.

- Dret a l’educació dels consumidors per poder fer eleccions
segures de béns i serveis, i ser conscients dels drets bàsics dels
consumidors i de la millor forma de fer-los efectius.

- Dret a un ambient saludable per viure i per treballar.

Recentment, la Unió Europea ha aprovat l’Agenda del
Consumidor Europeu, instrument que determina les mesures
necessàries que pretenen capacitar els consumidors en la
defensa dels seus interessos i assolir així els objectius d’Europa
2020, amb quatre idees principals:

- Millora de la seguretat dels consumidors.
- Millora de la formació.
- Millora de l’aplicació, el reforç del coneixement i la

garantia de les reparacions.
- Adaptació dels drets i de les polítiques clau als canvis

econòmics i socials.

A nivell nacional, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16
de novembre, va aprovar el text refós de la Llei general de
defensa dels consumidors i usuaris.

A nivell autonòmic, es troba en preparació la nova Llei de
consum, text que substituirà l’Estatut dels consumidors i usuaris
de les Illes Balears que s’aprovà per la Llei 1/1998 i que
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actualitzarà, modernitzarà i recollirà les tendències de protecció
i defensa dels consumidors de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears vol reconèixer la tasca de
les entitats i les associacions de consumidors a favor de la
protecció i de la defensa dels drets dels consumidors, i
manifesta la seva voluntat d’actuar en sintonia amb tots els
organismes, tant nacionals com internacionals, per assolir
aquests mateixos objectius.

Es compromet a continuar promovent les reformes
legislatives que garanteixin, de forma efectiva, una adequada
protecció als consumidors que, de bona fe i per causes
sobrevingudes, no puguin fer front al pagament dels seus deutes,
principalment pel que fa referència a les famílies deutores
d’hipoteques que afectin el primer habitatge."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 2232/13, 2214/13 i 2236/13.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de març de 2013, foren ajornades, atesos els escrits presentats
pel Govern de les Illes Balears RGE núm. 2455/13 i 2467/13,
les preguntes esmentades presentades per la diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, pel
diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
i per la  diputada Sra. Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a projecte per a la Planta d'En
Bossa a Eivissa, a president transparent i a objectius de dèficit
2013, respectivament, totes publicades al BOPIB núm. 90, de 15
de març d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple RGE núm. 2235/13.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de març de 2013, decaigué la pregunta esmentada, presentada
pel diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funcions del president (BOPIB núm. 90, de
15 de març d'enguany), a causa de l'absència d'aquest diputat..

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de març de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 9308/12, relativa a
aparcament de Son Espases, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que habiliti un espai de l’aparcament gratuït per a
les persones malaltes que hi vagin per motiu d’urgències.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que conjuntament amb l’Ajuntament de Palma
estudiï la millora dels horaris de les línies de l’EMT que arriben
a l’Hospital de Son Espases per donar un bon servei als usuaris
i treballadors i treballadores."

A la seu del Parlament, 26 de març de 2012.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de març de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 1284/13, relativa a
desenvolupament reglamentari de l'article 33 del Reial Decret
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de

l’Estat la constitució, a la major brevetat possible, del Comitè
de Coordinació Aeroportuària de la nostra comunitat autònoma,
d’acord amb el que preveu el Reial Decret Llei 20/12, de 13 de
juliol.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la seva solAlicitud al Govern de l’Estat de
modificació normativa per tal que els consells insulars tinguin
representació en el Comitè de Coordinació Aeroportuària de la
nostra comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
l’Estat, a través del desenvolupament reglamentari, la creació de
les comissions de coordinació, previstes en el Reial Decret Llei
20/12, de 13 de juliol, en els aeroports de la nostra comunitat
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autònoma, i en tot cas, tal com pretén el Govern de les Illes
Balears, que puguin unir les seves funcions als comitès de
desenvolupament de rutes de cada aeroport de la nostra
comunitat autònoma.”

A la seu del Parlament, 26 de març de 2012.
El secretari de la comissió:
José Mª Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8079/12, relativa a enfortiment dels bancs d'aliments i el
manteniment del Programa Europeu d'Ajuda Alimentària a les
persones necessitades, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta defensar en el si

del Consell Europeu i davant els organismes comunitaris que
corresponguin, el manteniment del finançament del Programa
Europeu d’Ajuda Alimentària a les persones més necessitades
per al període 2014-2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar el finançament públic destinat als Bancs d’Aliments
mitjançant els pressuposts generals de l’Estat, en el marc de
polítiques de cohesió per a la inclusió social i el suport als
serveis socials d’integració prestats per les administracions
públiques i les entitats associatives per a l’atenció dels
colAlectius afectats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promoure un acord entre l’Estat, les organitzacions socials i
els representants de la indústria agroalimentària que permeti un
aprofitament eficient dels aliments, tal i com succeeix a altes
països, evitant-ne la destrucció.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a les entitats que treballen contra la
pobresa des del repartiment d'aliments amb la convocatòria de
campanyes solidàries que fomentin el compromís de tota la
societat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i millorar els serveis de distribució
d'aliments amb la creació d'un àmbit de treball conjunt entre
l'administració i les principals entitats que gestionen el banc
d'aliments i altres agents del món alimentari.”

A la seu del Parlament, 26 de març de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8269/12, relativa a variable de gènere, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que continuï incorporant a totes les unitats i
indicadors estadístics que sigui possible, la variable de gènere.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que continuï recordant a totes les administracions
públiques que produeixin estadístiques que facin les operacions
necessàries per incorporar la variable de gènere.”

A la seu del Parlament, 26 de març de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1048/13, relativa a menjadors escolars, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a mantenir les beques dels serveis de menjador escolar.”

A la seu del Parlament, 26 de març de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita prohens i Rigo.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1016/2013, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació desglossada dels
ports gestionats per Autoritat Portuària de Balears. (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1050/2013, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés al Puig Major.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 20 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 6969/2012, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada directa al servei d'urgència. (BOPIB núm. 65,
de 28 de setembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 20 de març de 2013, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 9308/12, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a aparcament de Son Espases. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1854/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rutes gastronòmiques. (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 21 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1225/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació i la dotació econòmica de la Illes Balears
Film Commission. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de 2013, rebutjà
els Punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 1048/13,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors escolars.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Presidència, davant la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
Conferència de presidents de consells insulars (RGE núm.
6869/12).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de
2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, qui, acompanyat de la directora general de
Relacions Institucionals i Acció Exterior, de la cap de Gabinet
i de la responsable de Comunicació, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 6277/12, de solAlicitud de

compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2013, rebutjà, per
5 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, que solAlicitava la recaptació de la presència
del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació per tal d'informar sobre la modificació dels marges
dels interessos del deute de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les empreses públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 8113/12, de solAlicitud de

compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2013, rebutjà, per
5 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, que solAlicitava la recaptació de la presència
del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació per tal d'informar sobre la solAlicitud del Govern al
Font de liquiditat autonòmic.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Debat de l'escrit RGE núm. 5712/12, d'informe de

funcionament de l'ATIB durant el 2011.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2013, va debatre
l'escrit esmentat, presentat pel president de l'Agència Tributària
de les Illes Balears, relatiu a l'informe de funcionament de
l'ATIB durant l'any 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
SolAlicitud de compareixença del Sr. José Manuel

Cañamares (RGE núm. 1919/13).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de març de 2013, aprovà per assentiment l'escrit
esmentat, presentat per la coordinadora de la Ponència sobre
l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, de
solAlicitud de compareixença del Sr. José Manuel Cañamares,
del grup INTRESS, per tal d'exposar el seu punt de vista sobre
la salut mental a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Ajornament del debat i votació de l'escrit RGE núm.

316/13.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de març de 2013, conformement amb
l'article 73 del Reglament de la cambra, s'acordà d'ajornar per
a una altra sessió l'escrit esmentat, presentat per la presidenta de
la Junta de Balears contra el Càncer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 1183/13.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de març de 2013, s'acordà, per
assentiment de tots els membres, d'ajornar per a una altra sessió
la proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'ajuda industrial,
publicada al BOPIB núm. 88, de 28 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 8501/12.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de 2013,
s'acordà, per unanimitat de tots els membres, d'ajornar per a una
altra sessió la proposició no de llei esmentada, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai Mallorca,
publicada al BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 640/13.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de 2013, el
Grup Parlamentari Popular retirà la proposició no de llei
esmentada, relativa a impulsar una programació conjunta amb
el Consell Insular de Menorca, d'exposicions culturals i
artístiques d'autors illencs en el marc del Museu de Menorca,
publicada al BOPIB núm. 85, de 8 de febrer d'enguany

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 3228/13, pel qual es modifica la Llei 5/2012, de
23 de maig, de mesures urbanístiques per a l'execució del
Centre Internacional de Tennis Rafel Nadal.

Així mateix, i conformement amb l'establert a l'article 100
del reglament de la Cambra, i atesa la petició del Govern, la
Mesa acorda de tramitar el projecte de llei esmentat pel
procediment d'urgència.

En conseqüència, la Mesa acorda que, un cop
transcorreguts els 8 dies per tal que els grups parlamentaris
recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un
dossier documental, s'obri un termini de 8 dies de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'e Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

De la mateixa manera, conformement amb l'establert a
l'article 145 del Reglament de la cambra, acorda de traslladar-
lo a la Junta de Portaveus i, si escau, proposar al Ple de la
cambra la tramitació pel procediment de lectura única

Finalment, la Mesa, un cop oïda la Junta de Portaveus, en
sessió del mateix dia, i trobant-s'hi formalment constituïda com
a tal, acorda de proposar al Ple de la cambra, la tramitació del
procediment de lectura única per al projecte de què es tracta.
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Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 22 de març de
2013, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

20. Acord d'aprovació del Projecte de llei per la qual es
modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures
urbanístiques per a l'execució del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei per la qual es modifica la
Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a
l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal, que
s'adjunta.

Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament de les
Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117 del
reglament de la cambra.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que el projecte de llei esmentat es tramiti pel procediment
d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100 del
Reglament de la cambra, ateses la consideració del projecte com
a inversió d'interès autonòmic, segons l'Acord del Consell de
Govern de dia 25 de març de 2011 i la necessitat que el projecte
s'executi el més aviat possible."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 22 de març de 2013.
El secretari del Consell de Govern:
Antonio Gómez Pérez.
Vistiplau, el vicepresident (per suplència, article 2 Decret

10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears):
José Ignacio Aguiló i Fuster.

A)
PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA

LA LLEI 5/2012, DE 23 DE MAIG, DE MESURES
URBANÍSTIQUES PER A L'EXECUCIÓ DEL

CENTRE INTERNACIONAL DE TENNIS RAFAEL
NADAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, reformat
mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix en
l’article 30.3, en concordança amb l’article 148 de la
Constitució espanyola, com a competències exclusives de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’ordenació del
territori, incloent-hi el litoral, l’urbanisme i l’habitatge. 

En desenvolupament d’aquestes competències, el 23 de maig
de 2012 el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei
5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a
l’execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal,
publicada en el BOIB núm. 81, de 5 de juny de 2012. 

La posada en marxa d’aquest centre havia estat declarada
d’interès autonòmic pel Consell de Govern, en la sessió de dia
25 de març de 2011. 

La Llei 5/2012, de 23 de maig, donà un impuls al projecte,
fixà els usos i paràmetres urbanístics dels terrenys on s’ha de
situar el Centre i en legitimà l’execució immediata. 

D’acord amb l’apartat 3 de l’article únic de la Llei 5/2012,
de 23 de maig, el promotor del projecte disposa d’un any per
presentar els projectes i de cinc anys per executar-los. 

L’elaboració d’un projecte d’aquesta envergadura sovint
obliga els promotors a fer front a circumstàncies sobrevingudes
que no es poden preveure inicialment. Això justifica introduir
un procediment àgil que possibiliti modificar elements menors
que en facilitin l’execució sempre dins el marc dels paràmetres
bàsics i els usos que va fixar la Llei 5/2012, de 23 de maig. El
procediment que es pretén introduir, mitjançant l’aprovació
d’una nova disposició addicional d’aquesta llei, ha de ser
tramitat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, i el Consell de Govern és el competent per aprovar les
modificacions que proposin els promotors, garantint el dret de
participació mitjançant un tràmit d’informació pública, així com
la participació de l’Ajuntament de Manacor, mitjançant
l’emissió d’un informe preceptiu. 

Article únic

S’hi afegeix una nova disposició addicional única, amb la
redacció següent: 

"Disposició addicional única 

1. Quan circumstàncies així ho aconsellin, les
determinacions contingudes en els plànols PE-03 al PE-08
del Màster Pla de l’annex poden ser modificades en els
termes fixats en aquesta disposició. 

2. Les modificacions que proposin els promotors poden
definir una configuració diferent per a les edificacions i
instalAlacions del conjunt, sempre que aquesta prevegi les
àrees diferenciades que es detallen en l’apartat 4.2 del
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Màster Pla i s’ajusti a l’àmbit, la situació, els usos i els
paràmetres urbanístics definits en els apartats 2, 3, 4.1 i 5
del mateix Pla. Així mateix, poden ampliar, de manera
justificada, els terminis prevists en el punt 3 de l’article únic
d’aquesta llei per tal de facilitar l’execució correcta del
projecte.

3. La tramitació d’aquestes modificacions s’inicia amb la
solAlicitud del promotor i la proposta de modificació, que
s’ha de presentar a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i territori. La presentació de la proposta suposa en
tot cas la suspensió dels terminis prevists en el punt 3 de
l’article únic d’aquesta llei. 

4. Les modificacions del Màster Pla han de ser tramitades
per la conselleria esmentada i, si escau, aprovades pel
Consell de Govern, amb el tràmit previ d’informació pública
de 15 dies i l’informe favorable de l’Ajuntament de
Manacor, que s’ha d’emetre en el mateix termini."

Disposició final única 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
El vicepresident (per suplència, article 2 Decret 10/2011, de

18 de juny, del president de les Illes Balears):
José Ignacio Aguiló i Fuster.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3192/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1089/13, relativa a
política general tributària del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 27 de març de 2013).

Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1089/13, relativa a política general tributària del Govern de les
Illes Balears, la moció següent.

Política general Tributària del Govern de les Illes Balears.0

Donada la nulAla efectivitat que ha demostrat tenir la política
tributària que ve aplicant el Govern de les Illes Balears per tal
d'ajudar a la sortida de la greu crisi econòmica que vénen patint
les nostres illes, atès que ni tan sols ha servit per aconseguir
l'objectiu de dèficit previst, i comprovat que es tracta de una
política molt allunyada dels principis constitucionals de

progressió i d'igualtat, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent 

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears constata l'efecte negatiu
que l'actual política tributària del Govern de les Illes Balears té
per a  recuperació econòmica, per a la creació de llocs de feina
i per a les economies familiars, molt especialment per a aquelles
famílies més desfavorides.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la retirada del Projecte de llei de mesures
tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, actualment en
tramitació parlamentaria.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconduir l'actual política tributària, ajustant-la
als principis constitucionals de progressió i d'igualtat.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol tipus
de política tributària que perjudiqui el consum, la reactivació
econòmica i la creació de nous llocs de feina, i especialment
rebutja els tributs que gravin productes de primera necessitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dialogar amb els agents econòmics afectats per
les decisions que prengui en matèria tributària.

Palma, a 22 de març de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2497/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mesa
d'alcaldes (2). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2498/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mesa
d'alcaldes (3). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2499/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mesa
d'alcaldes (4). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2501/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mesa
d'alcaldes (5). (Mesa de 27 de març de 2013).
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RGE núm. 2502/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mesa
d'alcaldes (6). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2503/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mesa
d'alcaldes (7). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2504/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mesa
d'alcaldes (8). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2511/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Consorci Borsa d'allotjaments turístics (3). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 2512/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Consorci Borsa d'allotjaments turístics (4). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 2513/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Consorci Borsa d'allotjaments turístics (5). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 2580/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fons
FEDER. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2656/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canvi de criteri
en l'aplicació del nou impost a les grans superfícies a
Menorca. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2657/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canvi de criteri
en l'aplicació del nou impost a les grans superfícies a Menorca
(2). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2662/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
acomiadaments sense indemnització. (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2663/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a demandes per
acomiadaments. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a demandes per
acomiadaments (2). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies i
convocatòries del PDR (I). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies i
convocatòries del PDR (II). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies i
convocatòries del PDR (III). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2934/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (11). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2935/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (12). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2936/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (13). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2937/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (14). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2938/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (15). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2939/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (15). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2940/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (16). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2941/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (17). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2942/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (18). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2943/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (19). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2944/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (1). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2945/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (2). (Mesa de 27 de març de
2013).
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RGE núm. 2946/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (3). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2947/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (4). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2948/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (5). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2949/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (6). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2950/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (7). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2951/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (8). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2952/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (9). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2953/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers en rutes marítimes (10). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2961/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (5). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2962/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (6). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2963/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (7). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2964/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (8). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2965/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (9). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2966/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (10). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2968/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (1). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2969/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (2). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2970/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (3). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2971/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (4). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2977/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (11). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2979/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (12). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2980/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (13). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2981/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (14). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2982/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (15). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2983/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (16). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2984/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (17). (Mesa de 27 de març de
2013).
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RGE núm. 2985/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (18). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2986/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
mercaderies en rutes marítimes (19). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2989/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de descompte del 50% dels costos de la Seguretat Social (I).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2990/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de descompte del 50% dels costos de la Seguretat Social (II).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2991/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agents de
desenvolupament local. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2992/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
orientadors laborals. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2993/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació
individualitzada (I). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2994/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació
individualitzada (II). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2995/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
formatives per a desocupats. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2996/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts
nous d'atenció a l'escolarització (I). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2997/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts
nous d'atenció a l'escolarització (I). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 2998/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlegi Aladern. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 2999/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre del
Parc Nacional de Cabrera. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3000/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (5). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3001/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (6). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3002/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnització pels 25 anys treballats. (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3003/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (7). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3004/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (8). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3005/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (9). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (1). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (2). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (3). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3016/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (4). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (11). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (12). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (13). (Mesa de 27 de
març de 2013).
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RGE núm. 3022/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (14). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3023/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (15). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3024/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (16). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3025/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (17). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3026/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (18). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (19). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
vehicles transportats en rutes marítimes (10). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (1). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (2). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (3). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (4). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (5). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (6). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (7). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3041/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (I). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3042/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (II). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3043/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (III). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3044/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (IV). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3045/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (V). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3046/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (VI). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3047/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prestació de serveis socials (I). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3048/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prestació de serveis socials (II). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3049/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prestació de serveis socials (III). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3050/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prestació de serveis socials (IV). (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3051/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (VII). (Mesa de 27 de març de 2013).
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RGE núm. 3054/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de la Seguretat Social (I).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3055/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de la Seguretat Social (II).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (8). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (9). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (10). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3062/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (11). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3063/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (12). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3064/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (13). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3065/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (14). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3066/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (15). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3067/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (16). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3068/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (17). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3084/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (19). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3085/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (20). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (21). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3087/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (22). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3088/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (23). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3089/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (24). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (25). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3091/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (26). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (27). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (28). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (18). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (29). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (30). (Mesa de 27 de
març de 2013).
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RGE núm. 3097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (31). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (32). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3099/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (33). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3100/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (34). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3101/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (35). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3102/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (36). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3103/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (37). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3104/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (38). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3105/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents en rutes marítimes (39). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3108/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (1). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3109/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (2). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3110/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (3). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3111/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (4). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3112/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (5). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3113/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (6). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3114/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (7). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3115/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (8). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3116/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (9). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3117/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (10). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (11). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (12). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3120/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (13). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3121/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (14). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (15). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3123/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (16). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3124/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (17). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3125/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (18). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
per a les rutes marítimes (19). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (10).
(Mesa de 27 de març de 2013).



BOPIB núm. 92 -  27 de març de 2013 4963

RGE núm. 3140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (11).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3141/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (12).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3142/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (13).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3143/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (14).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3144/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (15).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3145/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (16).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3146/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (17).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3147/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (18).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3148/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (19).
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (1). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3150/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (2). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (3). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3152/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (4). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3153/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (5). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3154/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (6). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3155/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (7). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (8). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3157/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum de
passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes (9). (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3159/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
oficines d'escolarització. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3160/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost d'habilitació del 012. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3161/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de la pàgina web per a matriculació telemàtica. (Mesa de
27 de març de 2013).

RGE núm. 3162/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
registre lingüístic dels llibres de text. (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3163/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
degots a l'IES de Santa Eulàlia. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3164/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres formatius. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3165/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tractaments de deshabituació de drogues (I). (Mesa de 27 de
març de 2013).
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RGE núm. 3166/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tractaments de deshabituació de drogues (II). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3167/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tractaments de deshabituació de drogues (III). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3169/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
d'abocaments incontrolats. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3193/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent de
l'àrea de salut d'Eivissa. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3196/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions farmacològiques facturades (I). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3197/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions farmacològiques facturades (II). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3198/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions farmacològiques facturades (III). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3199/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions farmacològiques facturades (IV). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3200/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions farmacològiques facturades (V). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions farmacològiques facturades (VI). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (I). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3203/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (II). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3204/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (III). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3205/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (IV). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3206/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (V). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3207/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (VI). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3208/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (VII). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3209/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (VIII). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3210/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (VIII). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3211/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (IX). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3212/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (X). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de
mortalitat per càncer de mama. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XI). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3215/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XII). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3216/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XIII). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3217/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XIV). (Mesa de 27 de
març de 2013).
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RGE núm. 3218/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XV). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3219/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XVI). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3220/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XVII). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3221/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama (XIX). (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3222/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència (I). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3223/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència (II). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3224/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència (III). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3225/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència (IV). (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3234/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades de
càncer a Mallorca. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3235/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades de
càncer a Eivissa, Menorca i Formentera. (Mesa de 27 de març
de 2013).

Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa d'alcaldes (2).

Quin ha estat el cost de la pàgina web de la Mesa d'alcaldes?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa d'alcaldes (3).

Quan està previst incloure la llengua pròpia de les Illes
Balears a la pàgina web de la Mesa d'alcaldes?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa d'alcaldes (4).

A quins ajuntaments i consells ha donat suport la Mesa
d'alcaldes en el desenvolupament de la gestió turística
municipal?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa d'alcaldes (5).

Quines propostes han presentat els diferents ajuntaments a
la Mesa d'alcaldes per ser canalitzades i fer-ne el seguiment des
de la Conselleria de Turisme i els consells insulars?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa d'alcaldes (6).

A quins ajuntaments i consells -i per a quins projectes- ha
donat suport tècnic la Mesa d'alcaldes per a l'elaboració de
projectes de millora i la creació de productes?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa d'alcaldes (7).

Sobre quines línies de finançament ha informat la Mesa
d'alcaldes als ajuntaments i consells?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa d'alcaldes (8).

Quines bones pràctiques s'han compartit i incentivat des de
la Mesa d'alcaldes?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consorci Borsa d'allotjaments turístics (3).

Quines actuacions ha realitzat -començat i acabat- el
Consorci Borsa d'allotjaments turístics durant el 2012?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consorci Borsa d'allotjaments turístics (4).

Quines actuacions ha iniciat i estan pendents d'acabar el
Consorci Borsa d'allotjaments turístics durant el 2012?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consorci Borsa d'allotjaments turístics (5).

Quines actuacions té previst dur a terme el Consorci Borsa
d'allotjaments turístics durant el 2013?

Palma, a 18 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Fons FEDER.

Com valora el Sr. Conseller d'Educació el grau de
compliment del programa 58, sobre patrimoni cultural, del
programa operatiu fons FEDER 2007/13 per a les Illes Balears?

Palma, a 18 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Canvi de criteri en l'aplicació del nou impost a les grans
superfícies de Menorca.

Va solAlicitar el Govern de les Illes Balears al diputat del PP,
Sr. Antoni Camps, com van difondre alguns mitjans de
comunicació menorquins, que aquest actués a Menorca com a
portaveu de l'executiu autonòmic per anunciar un canvi de
criteri en l'aplicació del nou impost a les grans superfícies de
Menorca?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Canvi de criteri en l'aplicació del nou impost a les grans
superfícies de Menorca (2).

Com explica el vicepresident econòmic que el diputat
autonòmic Sr. Antoni Camps fes declaracions als mitjans de
comunicació anunciant un canvi de criteri en l'aplicació del nou
impost a les grans superfícies de Menorca?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments sense indemnització.

Quantes persones del sector públic instrumental s'han
acomiadat sense indemnització a resultes de les diferents fases
de reestructuració del sector públic instrumental?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Demandes per acomiadaments.

Quantes demandes ha rebut la comunitat autònoma arran
dels acomiadaments derivats de la reestructuració del sector
públic instrumental?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Demandes per acomiadaments (2).

Quants treballadors i treballadores han presentat una
demanda a la comunitat autònoma arran dels acomiadaments
derivats de la reestructuració del sector públic instrumental?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Línies i convocatòries del PDR (I).

Fins a la data actual, quines línies i convocatòries del Pla de
desenvolupament rural s'han convocat al llarg del 2013 i en
quina data?
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Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

Línies i convocatòries del PDR (II).

Per a l'any 2013, quines línies i convocatòries del Pla de
desenvolupament rural queden pendents de convocar i quan té
previst convocar-les?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Línies i convocatòries del PDR (III).

Dins el Pla de desenvolupament rural què quedarà pendent
de convocar pel N+2?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (11).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Sant Antoni-Formentera l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers en rutes marítimes (12).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Eivissa-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers en rutes marítimes (13).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Eivissa-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (14).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Eivissa-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
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Volum de passatgers en rutes marítimes (15).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Eivissa-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (15).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Eivissa-Formentera l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (16).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Eivissa-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (17).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Palma-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (18).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Palma-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (19).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Palma-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers en rutes marítimes (1).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Maó-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Volum de passatgers en rutes marítimes (2).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Maó-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers en rutes marítimes (3).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Maó-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (4).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Ciutadella-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (5).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Ciutadella-Alcúdia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (6).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Ciutadella-Cala Rajada l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers en rutes marítimes (7).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Sant Antoni-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers en rutes marítimes (8).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Sant Antoni-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Volum de passatgers en rutes marítimes (9).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Sant Antoni-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers en rutes marítimes (10).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers per a la
ruta marítima Sant Antoni-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (5).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Ciutadella-Alcúdia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de mercaderies en rutes marítimes (6).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Ciutadella-Cala Rajada l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (7).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Sant Antoni-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (8).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Sant Antoni-València l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (9).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Sant Antoni-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.



4972 BOPIB núm. 92 -  27 de març de 2013

Volum de mercaderies en rutes marítimes (10).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Sant Antoni-Barcelona l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de mercaderies en rutes marítimes (1).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Maó-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de mercaderies en rutes marítimes (2).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Maó-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum de mercaderies en rutes marítimes (3).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Maó-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de mercaderies en rutes marítimes (4).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Ciutadella-Barcelona l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (11).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Sant Antoni-Formentera l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (12).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Eivissa-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (13).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Eivissa-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (14).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Eivissa-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (15).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Eivissa-Formentera l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (16).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Eivissa-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (17).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Palma-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de mercaderies en rutes marítimes (18).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Palma-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de mercaderies en rutes marítimes (19).

Quin és el volum anual i per mesos de mercaderies per unitat
de càrrega per a la ruta marítima Palma-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Programa de descompte del 50% dels costos de la Seguretat
Social (I).

Quants treballadors fixos discontinus del sector turístic, en
relació amb cadascuna de les empreses, s'han acollit al
programa de descompte del 50% dels costos de la Seguretat
Social en el seu cost laboral corresponent al mes de novembre
de 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Programa de descompte del 50% dels costos de la Seguretat
Social (II).

Quants treballadors fixos discontinus a cadascuna de les
Illes s'han acollit al programa de descompte del 50% dels costos
de la Seguretat Social el passat mes de novembre?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Agents de desenvolupament local.

Quants d'agents de desenvolupament local estan treballant
el mes de febrer del 2013 a cadascuna de les Illes?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Orientadors laborals.

Quants d'orientadors laborals estan treballant el mes de
febrer del 2013 a cadascuna de les Illes?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Orientació individualitzada (I).

Quants treballadors han estat atesos el mes de desembre de
2012 a cadascuna de les oficines d'ocupació del SOIB amb
orientació individualitzada?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Orientació individualitzada (II).

Quants treballadors han estat atesos a cadascuna de les
oficines d'ocupació del SOIB amb orientació individualitzada el
mes de febrer de 2013?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Accions formatives per a desocupats.

Quines són les accions formatives per a treballadors
desocupats a cadascuna de les illes executades el 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Punts nous d'atenció a l'escolarització (I).

Llistat de la ubicació dels 31 punts nous d'atenció a
l'escolarització i dels 7 existents.

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Punts nous d'atenció a l'escolarització (I).

Què ha costat posar en marxa els 31 punts nous d'atenció a
l'escolarització a les Illes Balears?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

ColAlegi Aladern.

Pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
concertar amb el colAlegi Aladern el primer curs de primària per
al curs 2013-2014?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Centre del Parc Nacional de Cabrera.

Quines mesures ha previst la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per garantir que el centre del Parc
Nacional de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi continuï obert?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (5).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Ciutadella-Alcúdia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (6).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Ciutadella-Cala Rajada l'any 2012?
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Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Indemnització pels 25 anys treballats.

En quina data es va solAlicitar i en quina data es va concedir
el dret a percebre la indemnització pels 25 anys treballats al
docent Rafael Angel Bosch Sans?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (7).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Sant Antoni-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (8).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Sant Antoni-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (9).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Sant Antoni-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (1).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Maó-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (2).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Maó-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (3).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Maó-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (4).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Ciutadella-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (11).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Sant Antoni-Formentera l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (12).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Eivissa-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (13).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Eivissa-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (14).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Eivissa-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (15).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Eivissa-Formentera l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (16).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Eivissa-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (17).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Palma-Dènia l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (18).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Palma-València l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
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.

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (19).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Palma-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de vehicles transportats en rutes marítimes (10).

Quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats,
tot especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), per a la
ruta marítima Sant Antoni-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (1).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Maó-Barcelona l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (2).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Maó-València l'any
2012?
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Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (3).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Maó-Palma l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (4).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Ciutadella-Barcelona
l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (5).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Ciutadella-Alcúdia
l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (6).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Ciutadella-Cala Rajada
l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (7).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-Dènia l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (I).

Creu el Govern de les Illes Balears que l'avantprojecte de
llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local vulnera les competències per part de la comunitat
autònoma?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (II).

Creu el Govern de les Illes Balears que l'aplicació de la
futura llei sobre la sostenibilitat i racionalització de
l'Administració Local, en els termes coneguts, significaria la
modificació de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (III).

Quin serà el cost econòmic que haurà d'assumir la CAIB en
aplicació de la llei sobre sostenibilitat i racionalització de
l'Administració local?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (IV).

De quina institució dependran els interventors i secretaris
municipals una vegada entre en vigor la llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (V).

Quina serà l'administració que hagi d'assumir l'avaluació
dels serveis socials municipals una vegada entri en vigor la llei
sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració Local?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (VI).

Quina serà l'administració encarregada de fixar els costos
estàndards previstos a la llei sobre la sostenibilitat i
racionalització de l'Administració Local, en relació amb la
prestació dels serveis socials comunitaris?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Prestació de serveis socials (I).

Pot afectar el cost estàndard per a les prestacions dels
serveis socials comunitaris el sistema de finançament de la
CAIB?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Prestació de serveis socials (II).

L'administració autonòmica assumirà les competències i
l'exercici de la prestació dels serveis socials?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Prestació de serveis socials (III).

Passaran tots els centres assistencials de serveis socials
municipals a titularitat de la CAIB?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Prestació de serveis socials (IV).

La llei sobre sostenibilitat i racionalització de
l'Administració Local eliminarà la prestació de serveis de
manera mancomunada?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local (VII).

Quines són les causes concretes d'intervenció que marca la
llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'Administració
Local per a la intervenció dels municipis?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Empreses turístiques beneficiades dels costos de Seguretat
Social (I).

Quines empreses turístiques de les nostres illes s'han
beneficiat del descompte del 50% dels costos de la Seguretat
Social dels treballadors fixos discontinus que han treballat el
novembre de 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Empreses turístiques beneficiades dels costos de Seguretat
Social (I).

Quina és la quantia econòmica estalviada a cadascuna de les
empreses turístiques de les nostres illes beneficiades pel
descompte del 50% dels costos de la Seguretat Social en els
treballadors fixos discontinus que han estat en actiu el mes de
novembre de 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Volum de passatgers residents en rutes marítimes (8).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-València
l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (9).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-Palma
l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (10).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-Barcelona
l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (11).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-
Formentera l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (12).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-Barcelona l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (13).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-València l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (14).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-Dènia l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (15).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-Formentera
l'any 2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (16).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-Palma l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (17).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma-Dènia l'any
2012?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DT)
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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (19).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma-Barcelona l'any
2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (20).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma-Barcelona l'any
2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (21).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Maó-
Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (22).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Maó-València
l'any 2012?
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Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DY)
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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (23).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Maó-Palma
l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (24).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Ciutadella-
Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (25).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Ciutadella-
Alcúdia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (26).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Ciutadella-
Cala Rajada l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (27).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-
Dènia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (28).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-
València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (18).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma-València l'any
2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (29).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-
Palma l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (30).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-
Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (31).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Sant Antoni-
Formentera l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (32).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-
Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)
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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (33).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-
València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (34).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-Dènia
l'any 2012?
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Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (35).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-
Formentera l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (36).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Eivissa-Palma
l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (37).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma-Dènia
l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (38).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma-
València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Volum de passatgers residents en rutes marítimes (39).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma-
Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (1).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Maó-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (2).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Maó-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ES)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (3).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Maó-Palma l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ET)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (4).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Ciutadella-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EU)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (5).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Ciutadella-Alcúdia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EV)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (6).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Ciutadella-Cala Rajada l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EX)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (7).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Sant Antoni-Dènia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EY)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (8).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Sant Antoni-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (9).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Sant Antoni-Palma l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (10).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Sant Antoni-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (11).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Sant Antoni-Formentera l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FC)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (12).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Eivissa-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (13).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Eivissa-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (14).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Eivissa-Dènia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (15).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Eivissa-Formentera l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (16).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Eivissa-Palma l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cupó mig per a les rutes marítimes (17).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Palma-Dènia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (18).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Palma-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FJ)
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.

Cupó mig per a les rutes marítimes (19).

Quin és el cupó mig anual i per mesos per a la ruta marítima
Palma-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FK)
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.

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(10).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Sant Antoni-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(11).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Sant Antoni-Formentera l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(12).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Eivissa-Barcelona l'any 2012?
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Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(13).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Eivissa-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FO)
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.

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(14).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Eivissa-Dènia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FP)
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.

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(15).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Eivissa-Formentera l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(16).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Eivissa-Palma l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(17).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Palma-Dènia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(18).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Palma-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FT)
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.

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(19).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Palma-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(1).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Maó-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(2).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Maó-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(3).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Maó-Palma l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(4).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Ciutadella-Barcelona l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(5).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Ciutadella-Alcúdia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GA)
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.

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(6).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Ciutadella-Cala Rajada l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(7).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Sant Antoni-Dènia l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(8).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Sant Antoni-València l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GD)
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.

Volum de passatgers residents amb vehicle en rutes marítimes
(9).

Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a la ruta
marítima Sant Antoni-Palma l'any 2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Oficines d'escolarització.

Quin cost té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per a les trenta-una oficines i suboficines
d'escolarització que es creen noves de cara a l'escolarització per
al proper curs?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cost d'habilitació del 012.

Quin cost té l'habilitació del telèfon 012 per resoldre dubtes
respecte al procés d'escolarització per al curs 2013-2014?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Cost de la pàgina web per matriculació telemàtica.

Quin cost té la pàgina web per realitzar el procés telemàtic
de matrícula per al curs 2013-2014?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Registre lingüístic dels llibres de text.

Ha portat a terme alguna acció la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats que tengui a veure amb el registre
lingüístic dels llibres de text?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Degots a l'IES de Santa Eulàlia.

Ha iniciat la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
cap actuació pels greus problemes de degots que té l'IES Xarc,
a Santa Eulària del Riu?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Centres formatius.

Quines gestions s'han fet o s'estan fent per tal de dirimir
quins centres formatius hi haurà a Can Marines i quins hi haurà
a l'IES Xarc?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Tractaments de deshabituació de drogues (I).

Té pensat el Govern de les Illes Balears subscriure convenis
amb entitats per tal de treballar en tractaments de deshabituació
de drogues en menors a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Tractaments de deshabituació de drogues (II).

Té pensat el Govern de les Illes Balears subscriure convenis
amb entitats per tal de treballar en tractaments de deshabituació
de drogues en menors a l'illa de Menorca?

Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Tractaments de deshabituació de drogues (III).

Té pensat el Govern de les Illes Balears subscriure convenis
amb entitats per tal de treballar en tractaments de deshabituació
de drogues en menors a Formentera?
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Palma, a 21 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GN)
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.

Denúncies d'abocaments incontrolats.

Què ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb les denúncies que figuren a la relació de
denúncies d'abocaments incontrolats remesa per la conselleria
esmentada en resposta a la pregunta parlamentària RGE núm.
8266/2012?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GO)
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.

Gerent de l'àrea de salut d'Eivissa.

El Sr. Ignasi Casas, gerent de l'àrea de salut d'Eivissa, té
concedida la compatibilitat amb altres tipus de feina, sigui
remunerada o no remunerada?

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GP)
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.

Prescripcions farmacològiques facturades (I).

Quantes prescripcions farmacològiques s'han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2010?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prescripcions farmacològiques facturades (II).

Quantes prescripcions farmacològiques s'han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2011?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Prescripcions farmacològiques facturades (III).

Quantes prescripcions farmacològiques s'han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2012?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Prescripcions farmacològiques facturades (IV).

De totes les prescripcions farmacològiques facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2010, quantes
corresponen a la prescripció d'un medicament genèric?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GT)
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.

Prescripcions farmacològiques facturades (V).

De totes les prescripcions farmacològiques facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2011, quantes
corresponen a la prescripció d'un medicament genèric?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GU)
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.

Prescripcions farmacològiques facturades (VI).

De totes les prescripcions farmacològiques facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2012, quantes
corresponen a la prescripció d'un medicament genèric?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GV)
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.

Programa de detecció precoç del càncer de mama (I).

Quantes dones estan dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat
per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (II).

Quantes cartes s'han remès a dones dins el programa de
detecció precoç del càncer de mama a Balears, dels anys 2007
a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (III).

Quantes cridades telefòniques s'han realitzat a dones dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama a Balears, dels
anys 2007 a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (IV).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears han rebutjat fer-se la mamografia,
dels anys 2007 a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (V).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears s'han fet la mamografia, dels anys
2007 a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (VI).

Cobertura del programa de detecció precoç del càncer de
mama a Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat per any.

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (VII).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears s'han fet la mamografia durant 2012
i que ja se l'havien feta amb anterioritat?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (VIII).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears s'han fet la mamografia durant 2012
i que ja se l'havien feta l'any 2010?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (VIII).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears s'han fet la mamografia i han estat
citades per a proves complementàries posteriors, dels anys 2007
a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (IX).

Quantes lesions de mama s'han trobat, a estadis inicials, a
dones dins el programa de detecció precoç del càncer de mama
a Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HG)
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.

Programa de detecció precoç del càncer de mama (X).

Quin nombre de cada diagnòstic de lesions de mama s'han
trobat a dones dins el programa de detecció precoç del càncer de
mama a Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HH)
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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Taxa de mortalitat per càncer de mama.

Quina és la taxa de mortalitat per càncer de mama a les Illes
Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HI)
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.

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XI).

Quantes dones hi ha dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears el 2013?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XII).

Quantes cartes s'han remès a dones dins el programa de
detecció precoç del càncer de mama a Balears en els tres
primers mesos de 2013, desglossat per mes?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XIII).

Quantes cridades telefòniques s'han realitzat a dones dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama a Balears en
els tres primers mesos de 2013, desglossat per mes?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XIV).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears han rebutjat fer-se la mamografia en
els tres primers mesos de 2013, desglossat per mes?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HM)
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.

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XV).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears s'han fet la mamografia en els tres
primers mesos de 2013, desglossat per mes?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HN)
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.

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XVI).

Quantes dones dins el programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears s'han fet la mamografia i han estat
citades per a proves complementàries posteriors en els tres
primers mesos de 2013, desglossat per mes?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HO)
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.

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XVII).

Quin és el pressupost del programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears dels anys 2010 a 2013, desglossat per
any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Programa de detecció precoç del càncer de mama (XIX).

Quina és la despesa real, a finalització d'any, del programa
de detecció precoç del càncer de mama a Balears dels anys 2010
a 2012, desglossat per any?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (I).

Quantes són les persones beneficiàries a Menorca, per
municipis, amb dret a prestació en el marc de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència?

Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (II).

Quantes són les persones a Menorca, per municipis,
beneficiàries amb prestacions en el marc de la Llei de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència?

Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (III).

Quines són les prestacions existents a Menorca finançades
per l'aplicació de la Llei de promoció de l'autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència?

Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (IV).

Quantes són les persones beneficiàries en cadascun dels
recursos existents a Menorca com a prestacions lligades al
desplegament de la Llei de promoció de l'autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència?

Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dades de càncer a Mallorca.

Quines són les darreres dades oficials d'incidència de càncer
segons el Registre de càncer de Mallorca?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dades de càncer a Eivissa, Menorca i Formentera.

Quines són les darreres dades oficials d'incidència de càncer
a Eivissa, Menorca i Formentera?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3194/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe de l'INE en relació amb el PIB regional. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3195/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a consumidors. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del
port de Maó. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3336/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fixos
discontinus. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3337/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oportunitats laborals a diversos països d'Europa. (Mesa de
27 de març de 2013).

RGE núm. 3338/13, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallès
i Ramis, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
per a la deshabituació de drogues en menors. (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3339/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a resultats d'ISBA SGR a Menorca. (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conclusions de la Mesa del sector nàutic. (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3341/13, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en els centres educatius de l'illa d'Eivissa. (Mesa de
27 de març de 2013).

RGE núm. 3342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació
dels horaris dels funcionaris de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3343/13, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rutes saludables a Menorca. (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3344/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació del teletreball a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3345/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actes amb motiu del tercer centenari del naixement
de fra Juníper Serra. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3346/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'ocupació. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3347/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions petrolíferes. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3348/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imposts
i dèficit. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3349/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a imposts. (Mesa de 27 de març de 2013).
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RGE núm. 3350/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb ADESMA. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3351/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desviació
pressupostària de la radiotelevisió pública. (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3352/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissions de supervisió i tècnica. (Mesa de 27 de març de
2013).

Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Informe de l'INE en relació amb el PIB regional.

Quina és la valoració del vicepresident econòmic de
l'informe evacuat per l'INE en relació amb el PIB regional?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Consumidors.

Sr. Vicepresident Econòmic, pensa vostè que tracta amb
justícia els consumidors?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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 oral davant Ple.

Dragatge del port de Maó.

Com valora el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori la supressió cautelar del dragatge del port de Maó?

Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Sr. President del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Fixos discontinus.

Com valora el Sr. President l'exclusió de bonificacions per
a la contractació de fixos discontinus?

Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Oportunitats laborals a diversos països d'Europa.

Quines oportunitats laborals ofereix el Govern a través del
SOIB a països d'Europa?

Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Conveni per a la deshabituació de drogues en menors.

En què consisteix el conveni subscrit entre la Fundació
S'Estel i la Fundació Projecte Jove per al tractament de
deshabituació de drogues en menors?

Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
Antònia Vallès i Ramis.
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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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Resultats d'ISBA SGR a Menorca.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'activitat duta a terme i els resultats obtinguts per ISBA SGR
a Menorca durant el 2012?

Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
Antònia Vallès i Ramis.

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 Ple.

Conclusions de la Mesa del sector nàutic.

Quines són les conclusions de la Mesa del sector nàutic
presentades recentment al Govern de les Illes Balears?

Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Millores en els centres educatius de l'illa d'Eivissa.

Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre les millores en els centres educatius de l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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 oral davant Ple.

Regulació dels horaris dels funcionaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

En què consistirà la regulació dels horaris dels funcionaris
que té previst realitzar el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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 oral davant Ple.

Rutes saludables a Menorca.

Com valora el conseller de Salut, Família i Benestar Social
el projecte de rutes saludables a Maó impulsat per la seva
conselleria i el Consell de Menorca?

Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Regulació del teletreball a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
en relació amb la regulació relativa al teletreball per al personal
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Actes amb motiu del tercer centenari del naixement de fra
Juníper Serra.

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears amb motiu del tercer centenari del naixement de fra
Juníper Serra?
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Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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

Dades d'ocupació.

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
que s'han publicat en relació amb l'ocupació?

Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 Ple.

Prospeccions petrolíferes.

Quines gestions ha realitzat el Govern de les Illes Balears
per paralitzar les prospeccions petrolíferes que es preveuen
desenvolupar a la costa nord de Menorca?

Palma, a 26 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Imposts i dèficit.

Sr. Vicepresident, els nous imposts són per complir
l'objectiu del 0,7% de dèficit?

Palma, a 26 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Imposts.

Sr. Vicepresident, després de la sessió de la setmana
passada, pensa seguir endavant amb els imposts que graven els
ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 26 de març de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Reunions amb ADESMA.

Quantes vegades s'ha reunit, al llarg d'aquesta legislatura,
amb ADESMA (Associació de Directors d'Ensenyança
Secundària de Mallorca).

Palma, a 26 de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 oral davant Ple.

Desviació pressupostària de la radiotelevisió pública.

Sr. Vicepresident, creu que és ortodox cobrir la desviació
pressupostària de la radiotelevisió pública a costa de la sanitat
i l'educació?

Palma, a 26 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Ple.

Comissions de supervisió i tècnica.

Quin criteri ha utilitzat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per nomenar els components de les comissions de
supervisió i tècnica del que anomenen Pacte Social per a
l'educació de les Illes Balears?

Palma, a 26 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2655/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió del port
vell de Ciutadella, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions al nord de les Illes Balears (I), a contestar davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions al nord de les Illes Balears (II), a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront a les costes de
Catalunya i Balears, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3133/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
psicològica en emergències, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 27 de març de
2013).

RGE núm. 3134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Parc
Nacional de Cabrera, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de març de
2013).

Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Gestió del port vell de Ciutadella

Quina és la voluntat del Govern de les Illes balears respecte
de la petició formulada per l'Ajuntament de Ciutadella sobre la
gestió del port vell de Ciutadella?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Prospeccions al nord de les Illes Balears (I).

Quines actuacions ha portat a terme el conseller de Medi
Ambient entorn a les prospeccions que pretenen realitzar-se al
nord de les Illes Balears?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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 oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Prospeccions al nord de les Illes Balears (II).

S'ha reunit el conseller de Medi Ambient o algun membre
del Govern amb les empreses que han presentat els projectes de
prospeccions al nord de les Illes Balears?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de
les costes de Catalunya i Balears.

Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient del
projecte batejat com "Campanya sísmica en àrees lliures del
Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears"?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Atenció psicològica en emergències.

Té intenció del Govern de reprendre el servei d'atenció
psicològica en emergències?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Parc Nacional de Cabrera.

Quines mesures estudia la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per mantenir obert al públic el centre
d'interpretació del Parc Nacional de Cabrera a la Colònia de
Sant Jordi?

Palma, a 20 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3017/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a colAlaboració del Govern amb el Consell Insular
d'Eivissa per restaurar i conservar el retaule de l'església de
la Mare de Déu de Jesús, amb tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3021/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rutes de senderisme i cicloturisme, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3027/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a renegociació de l'objectiu de dèficit, amb tramitació
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3128/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del pagament del complement retributiu
d'estímul i reconeixement de l'excelAlència investigadora al
professorat de la UIB, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3129/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística pròpia i diferenciada, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3230/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a per tenir cura del curador, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3231/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 27 de març de 2013).

RGE núm. 3232/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la solidaritat no es pot penalitzar, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 27 de
març de 2013).

RGE núm. 3233/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a servei d'emergències per a les Illes, amb tramitació davant
la Comissió de Salut. (Mesa de 27 de març de 2013).

Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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.
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ColAlaboració del Govern amb el Consell Insular d'Eivissa per
restaurar i conservar el retaule de l'església de la Mare de Déu
de Jesús.

Exposició de motius

El retaule de l’Església de Jesús és una obra artística de
primer ordre, dins el patrimoni històricoartistic de l’illa
d’Eivissa. El seu estil i ornamentació es relaciona amb la
producció valenciana dels Osona (probablement hi treballaren
Osona pare, Roderic d’Osona, i Osona fill, és a dir, Francesc
d’Osona, així com tal vegada Pere Cabanes.

Es tracta, idò, d’una obra d’un gran valor artístic, tenint en
compte la producció de l’escola valenciana, que va marcar la
transició entre el gòtic i el Renaixement.

L’obra es pot datar entre finals del segle XV i principis del
segle XVI, època de màxima puixança artística de l’esmentada
escola. La primera notícia que es té de l’església de la Mare de
Déu de Jesús és de l’any 1466. Al final del segle XV i principi
del segle XVI ja s’hi data la presència de franciscans, cosa que
explicaria la particular devoció mariana, molt ben plasmada en
el seu retaule. És una obra que es troba en el marc també
incomparable d'un conjunt històric declarat.

L’església de la Mare de Déu de Jesús va funcionar com a
vicaria o ajuda de la parroquial de Santa Maria d’Eivissa fins a
l’arribada del primer bisbe i la constitució de la diòcesi
d’Eivissa. Abad y Lasierra l’elevà a parròquia l’any 1785.

El retaule està declarat Bé moble d’Interès Cultural
mitjançant l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històricoartistic, de 15 de
febrer de 2010 (BOIB núm. 50, de 30/03/10).

El Retaule de la Mare de Déu de Jesús és una obra de primer
ordre dins el nostre patrimoni històricoartistic i mostra una
fluctuació entre la pervivència dels conceptes plàstics goticistes
i els nous renaixentistes, com ja hem exposat abans.

L’estat de conservació del retaule de l’Església de la Mare
de Déu de Jesús, actualment, és prou dolent, encara que no fa
gaires anys que es va restaurar. Urgeix d’abordar-ne una
restauració en profunditat i de garantir-ne la plena conservació.
Segons sembla, les condicions ambientals que hi ha a l’interior
de l’església de Jesús han contribuït poderosament al
deteriorament del retaule després de la darrera restauració.

Per tots aquests motius presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un canal de comunicació i de
colAlaboració amb el Consell Insular d’Eivissa per tal d’abordar
conjuntament la restauració i la conservació del Retaule de
l’església de la Mare de Déu de Jesús, a Jesús, Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Consell Insular d’Eivissa en una
tasca permanent de defensa i de conservació del patrimoni
històricoartistic a l’illa d’Eivissa.

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Rutes de senderisme i cicloturisme.

A les nostres Illes tenim la sort de tenir uns espais de gran
valor paisatgístic i cultural, així com d’un clima adequat per
promocionar un turisme a l’exterior durant la major part de dies
de l’any, és necessari oferir una oferta turística diferent a la del
sol i platja.

Hem d’aprofitar el paisatge que tenim per diversificar el
turisme i oferir un producte diferent a aquells visitants que
respecten l’entorn, no contaminen i, a sobre, deixen beneficis en
temporada baixa.

El turisme de senderisme i cicloturisme pot dur a les nostres
illes, i de fet, ja en du, un turisme de qualitat diversificada al
nostre entorn.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que elabori un pla de rutes de senderisme i de
cicloturisme a cada una de les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar i ampliar les rutes de senderisme i de
cicloturisme que es troben al portal web de turisme de les Illes
Balears illesbalears.es.

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
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Renegociació de l'objectiu de dèficit.

Atès que l’objectiu de dèficit del 0,7% fixat pel Govern de
l’Estat per al Govern de les Illes Balears per a l’exercici
pressupostari del 2013 és incoherent amb el nivell de despesa
pública que assumeixen les diferents administracions en un
moment de màxima crisis econòmica.

Atès que l’objectiu fixat respon a un repartiment injust dels
límits de dèficit i obliga a un ajust de la despesa pública que
provoca un impacte molt negatiu sobre els serveis de l’estat de
benestar a les Illes Balears.

Atès que la política econòmica fixada pel Govern de les Illes
Balears per assolir el compliment dels objectius de dèficit posa
en risc la prestació del nivell mínim exigible dels serveis públics
d’educació, sanitat i protecció social i provoca la implantació de
nous imposts sobre el consum.

Atès que el repartiment de l’objectiu de dèficit fixat pel
Govern de l’Estat entra en contradicció amb el posicionament
que el Parlament Europeu va expressar en la resolució de 16 de
gener de 2013 sobre finances públiques a la Unió Europea el
2011 i el 2012 on s’estableix que “els esforços de consolidació
fiscal s’han de repartir de manera justa entre les diferents
administracions, tenint en compte els serveis que presten.”

Atès que el Govern de les Illes Balears, a pesar de totes les
retallades executades en serveis públics i l’increment d’imposts
sobre el consum, no ha pogut assolir l’objectiu de dèficit fixat
per al 2012 i que era de l’1,7%, el que constata la inviabilitat de
poder assolir per al 2013 un objectiu del 0,7%.

Atès que el Govern de l’Estat té com objectiu de dèficit per
al 2013 un 4,5%, si no es renegocia amb la Unió Europea una
xifra superior.

Atès que els ciutadans de les Illes Balears ja no poden
suportar noves retallades en serveis públics i l’increment de
nous imposts sobre el consum, el Grup Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. Donat que l’objectiu de dèficit per al conjunt de l’Estat és
del 4,5%, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat una
modificació de l’objectiu de dèficit que permeti garantir, com a
mínim, un 1,7% d’objectiu de dèficit per al 2013.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar, en cas que la Comissió Europea
flexibilitzi l’objectiu de dèficit per a l’Estat Espanyol, una
proporció en el repartiment de l’objectiu de dèficit equivalent a
la proposada en el punt anterior.

Palma, a 18 de març de 2013.
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 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.

Manteniment del pagament del complement retributiu d'estímul
i reconeixement de l'excelAlència investigadora al professorat de
la UIB.

Exposició de motius

A finals de 2012 el Govern de les Illes Balears va anunciar
que suspendria temporalment el pagament del complement
retributiu d’estímul i reconeixement de l’excelAlència
investigadora i la transferència del coneixement. Aquest
complement va ser regulat pel Decret 19/2008.

La decisió de suspensió temporal es troba en procés de
tramitació i encara, a mitjans de març de 2013, no s’ha aprovat
el corresponent decret que seria necessari per fer-la efectiva,
però el professorat ja pateix aquest descompte perquè la
universitat alAlega que ja no hi ha el crèdit corresponent als seus
pressuposts.

Aquest complement reconeix la participació en projectes de
recerca finançats a través de convocatòries publiques, la
publicació d’articles a revistes científiques de reconegut
prestigi, la participació en patents, presentació de comunicació
a congressos, la direcció de tesis doctorals, etc.

Atès que la universitat té entre els seus objectius principals
el desenvolupament de la investigació científica, i la recerca
s’esdevé fonamental també per donar qualitat a la funció docent,
el Grup Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la retirada de l’esborrany del Decret de suspensió
temporal del complement retributiu addicional d’estímul i
reconeixement de l’excelAlència investigadora i la transferència
de coneixement del personal docent i investigador de la UIB.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir el pagament a la UIB de la partida
pressupostària corresponent al complement retributiu addicional
d’estímul i reconeixement de l’excelAlència investigadora i la
transferència de coneixement del personal docent i investigador
de la UIB.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar, de manera retroactiva des de l’1 de gener
de 2013, el complement retributiu addicional d’estímul i
reconeixement de l’excelAlència investigadora i la transferència
de coneixement del personal docent i investigador de la UIB.

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Promoció turística pròpia i diferenciada.

La promoció turística és una competència pròpia de cada un
dels consells insulars. De fet, Menorca, Eivissa i Formentera
compten, actualment, amb instruments jurídics específics per fer
la promoció turística d'aquestes illes, des de fa ja molts anys.

La promoció de les destinacions turístiques és un aspecte
molt important tant per donar a conèixer la destinació a nous
mercats, com per consolidar els visitants d'aquells mercats
emissors que anys rere any visiten les nostres illes.

La diversificació de mercats i de productes és la base de les
polítiques de promoció. A les Illes Balears, és evident que no hi
ha coincidència ni d'uns ni d'altres, per la qual cosa és
impossible dur a terme una promoció turística "centralitzada" de
les quatre marques.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que signi convenis de colAlaboració amb els consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, perquè des
de cada institució insular es pugui dur a terme la promoció
turística pròpia i diferenciada de cada una de les marques
turístiques de les Illes Balears.

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Per tenir cura del curador.

Tenir cura d'un familiar en situació de dependència és una
feina que es produeix en l'àmbit privat domèstic. Però les
persones que el realitzen desenvolupen una tasca essencial. Si
la seva activitat es traslladés a l’àmbit professional, el
pressupost dedicat a l’atenció a la dependència s’hauria de
multiplicar cinc vegades més.

S'anomena cuidador o cuidadora informal o no professional,
aquell familiar o aquella persona que atén de forma continuada

una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o
no, i amb la qual està vinculada afectivament.

Aquesta feina va tenir un primer reconeixement social a
traves de la Llei de promoció de l’autonomia i l’atenció a la
dependència. L’ajuda econòmica per cures a l’entorn familiar i
la possibilitat de donar d’alta al curador o a la curadora a la
Seguretat Social n'eren un clar reconeixement. Mentre que
l’ajuda econòmica continua, tot i baixant un 15% l’assignació,
la possibilitat de donar-se d’alta a la Seguretat Social va ser
derogada recentment mitjançant reial decret llei.

És molt habitual que aquest curador o curadora no hagi rebut
un mínim de formació estructurada per atendre les necessitats
de les persones amb dependència.

Però, a més a més, la responsabilitat de tenir cura d'una
persona dependent pot ocasionar esgotament físic i emocional
més o menys continuat. Es necessari també que aquesta persona
pugui rebre orientació de quin són els límits de la seva
dedicació, necessitats de tenir temps i espai propis, saber
demanar ajuda quan tingui dificultats, evitar sentiments de
culpabilitat que en moltes ocasions tenen.

Per proporcionar a la persona amb dependència una bona
atenció és necessari que la persona cuidadora no professional
mantingui el seu equilibri personal i rebi suport per
desenvolupar la seva tasca en les millors condicions possibles.
És necessari promoure diverses actuacions dirigides al suport
físic i/o emocional i de caràcter formatiu per atendre les
necessitats de les persones cuidadores no professionals.

Per tot això el Grup Parlamentari MES presenta a debat al
Parlament aquesta

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la tasca
diària que realitzen els familiars curadors  és importantíssima i
té un valor social i econòmic que beneficia tota la societat.

2. El Parlament de les Illes Balears lamenta la derogació dels
articles de la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a la
dependència, que possibilitaven que els curadors i curadores,
que no tenguessin feina i estiguessin en edat laboral poguessin
donar-se d’alta a la Seguretat Social com a curadors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que organitzi cursos dirigits als familiars curadors
de persones amb dependència, que englobi un vessant formatiu
i de coneixements, i un altre per treballar tots els aspectes lligats
als aspectes emocionals resultants de la relació de cura.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que potenciï el Programa de Respir dirigit al
familiars curadors: places residencials per a descans del
familiar, assistència telefònica, grups d’autoajuda…

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.



5008 BOPIB núm. 92 -  27 de març de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz.

El ministre de l’Interior Sr Jorge Fernández Díaz va
declarar, en relació amb el matrimoni entre persones
homosexuals, “ que existen argumentos racionales para que no
reciba el mismo tratamiento que el matrimonio natural, entre
otros motivos porque no garantiza la pervivència de la
especie”. Aquestes declaracions les va efectuar en un colAloqui
sobre Religión y Espacio Público celebrat a l’ambaixada
d'Espanya a Roma.

El Tribunal Constitucional va declarar constitucionals els
matrimonis entre les persones homosexuals. Com a ciutadà, i
sobre tot com a ministre, està obligat acatar la sentència del
Tribunal Constitucional, i resulten inadequades i intolerants les
declaracions efectuades en relació amb els matrimonis entre
persones homosexuals, a un acte en el qual participava com a
representant del Govern espanyol.

Les declaracions del ministre d’Interior són ofensives per a
molts de ciutadans i ciutadanes que amb la seva llibertat
efectiva sexual han decidit contreure matrimoni amb persones
del mateix sexe. Aquest fet no ha de suposar que hi hagi dos
tipus de matrimonis, uns que siguin “naturales” i altres no.

Les paraules del ministre donaven a entendre que, segons
ell, en aquells moments representant del Govern de l’Estat
espanyol, hi ha matrimonis de diferents categories, aspecte
aquest que va rebutjar el Tribunal Constitucional i és expressió
de la tolerància que ha de caracteritzar les societats
democràtiques avançades.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
a debat la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears reprova el ministre de
l’Interior Sr. Jorge Fernández Díaz per les seves desafortunades
declaracions envers el matrimoni homosexual.

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

La solidaritat no es pot penalitzar.

El text de l’Avantprojecte de la reforma del Codi Penal
incorpora modificacions en el sentit que: “Qui intencionadament
ajudi una persona que no sigui nacional d’un estat membre de
la Unió Europea a entrar en el territori d’un altre estat membre
o a transitar-hi vulnerant la legislació pròpia de l’estat, serà
castigat amb una multa de tres a dotze mesos o presó de 6 a 2
anys.” Així mateix introdueix que “El Ministeri Fiscal podrà
abstenir-se d’acusar per aquest delicte quan l’objectiu perseguit
sigui exclusivament prestar ajuda humanitària a la persona en
qüestió”.

Es pot argumentar que la voluntat de la reforma és la de
protegir les persones de les xarxes d’explotació ilAlegal i del
tràfic d’éssers humans, tal com estableix la Directiva
2002/90/CE; però, si la reforma entra en vigor amb els termes
proposats, a la pràctica es podrà criminalitzar les persones i
institucions que donin suport o ajudin una persona en situació
administrativa irregular. Es podrà fer pel fet de facilitar menjar,
aigua, roba...

Fins i tot el mateix Consell General del Poder Judicial ha
plantejat els seus dubtes en relació amb la redacció de la
reforma.

Per altra banda, el redactat proposat pot generar dubtes entre
els ciutadans a l’hora de poder donar suport a una persona en
situació de necessitat si aquesta és una persona immigrant en
situació d’irregularitat administrativa.

No pot quedar en mans del Ministeri Fiscal, tal com proposa
la modificació de l’avantprojecte, la possibilitat d’acusar o de
no acusar. La normativa ha de deixar clar que cap conducta que
tingui com objectiu proporcionar ajuda humanitària, no pot ser
objecte de sanció i/o valorada com a delicte.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol mesura
que suposi un obstacle a la solidaritat amb les persones
immigrades, independentment de la seva situació
administrativa. Aquest acord serà elevat al Govern de l’Estat
espanyol.

2. El Parlament insta el Govern de l’Estat espanyol que el
delicte contra els drets dels ciutadans estrangers de
l’Avantprojecte de la reforma del Codi Penal s’apliqui
exclusivament a les conductes relacionades amb el tràfic ilAlícit
de persones; i que, de forma expressa, quedi clar que les
actuacions entre persones per raons d’ajuda humanitària,
solidaritat o d’amistat, independentment de la seva situació
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administrativa, quedaran excloses de qualsevol sanció o
persecució legal.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que continuï treballant per promoure la
convivència entre les persones a la comunitat autònoma, amb
independència de quin en sigui l’origen, la nacionalitat o la
situació administrativa .

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Servei d'emergències per a les Illes.

Fins a principis de l’any 2013 les Illes Balears comptaven
amb un servei d’atenció psicològica, in situ, a víctimes
d’emergències i familiars.

L’ajuda de professionals en aquestes situacions redueix
l’impacte emocional dels fets i facilita l’elaboració posterior de
les conseqüències.

Aquest servei ha demostrat la seva utilitat, davant la tasca
realitzada per psicòlegs especialitzats en l’atenció a persones en
situació de crisi. Malauradament han estat moltes les actuacions
que ha hagut que realitzar: persones ofegades, incendis,
accidents múltiples...

Actualment aquest servei no està en funcionament, per mor
que el Govern no hi ha destinat una partida pressupostària
suficient.

El passat dia 10 de març els equips de rescat varen trobar els
cossos de dos joves que es varen ofegar a la platja de Cala
Mendia. L’equip de rescat no va poder oferir als familiars dels
joves atenció psicològica. Aquesta manca d’assistència en
situació de crisi emocional es va destacar a la majoria dels
mitjans de comunicació de la comunitat autònoma. Alguns
membres del servei d’emergència ho varen qualificar de
“vergonyós”.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el condol a les
famílies dels joves José Luis Giraldo Iriarte i Brahiar Eliezer
Hernández Angarito, i lamenta que el Govern de les Illes
Balears no hagi pogut proporcionar ajuda psicològica en aquesta
situació tan difícil.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restituir el servei d’atenció a les víctimes
d’emergència.

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3809/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
modificacions a la normativa de subvencions (BOPIB núm. 17,
de 21 d'octubre de 2011).

Quines són les modificacions que té previstes el Govern de
les Illes Balears en relació amb la normativa reguladora de les
subvencions?

Pel que fa a les modificacions duites a terme pel Govern de
les Illes Balears en relació amb la normativa en matèria de
subvencions, consta que, amb caràcter immediatament previ a
la reiteració de la pregunta parlamentària, s'ha modificat el
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de subvencions a traves de la disposició
final novena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2013, i actualment no consta l'aprovació de
cap altra modificació.

Palma, 25 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 270/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
desplaçaments dels malalts de Menorca i Eivissa i Formentera.
 (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

En quina data preveu la Conselleria de Salut i Serveis
Socials complir l'acord del Plenari del Parlament en relació
amb l'immediat retorn al sistema de pagaments dels
desplaçaments dels malalts de les Illes a l'hospital de
referència a través de les agències de viatges?

L'Ibsalut és el que gestiona, dins de la Conselleria de Salut,
la tramitació dels documents comptables dels trasllats de
pacients i acompanyants. 

Tresoreria d'Ibsalut està pagant assíduament a les agències
de viatges. Actualment no hi ha un calendari de pagaments ja
que tresoreria està executant els pagaments segons les seves
possibilitats. 

Palma, 14 de febrer de 2013.
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El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 398/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  llistes
d'espera a la sanitat pública.  (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer
de 2012).

Quines actuacions té previst dur a terme la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social per baixar el temps d'espera
i el nombre de pacients en les llistes d'espera de la sanitat
pública?

Aconseguir el difícil equilibri d'increment de l'activitat, a
més d'altres propostes que desenvoluparem, però sense
incrementar la despesa. No serà fàcil, però ens ha de menar a
oferir l'accessibilitat garantint una atenció oportuna en el temps
i prioritzant, si és possible, per patologies.

Per assolir l'objectiu proposat tenim com a factors
primordials del canvi i protagonistes d'aquest l'atenció primària
i els serveis clínics hospitalaris. Sense la sensibilització, la
colAlaboració i l'ajuda d'aquests, les nostres propostes no
arribaran a bon port.

L'objectiu que ens plantejam, doncs, és aconseguir
increments de productivitat amb la finalitat de no provocar
esperes inassumibles en l'atenció als usuaris, alhora que
procurar disminuir d'una manera eficaç i certa la demanda cap
a l'hospital. Per fer-ho hem de ser eficients en tots els aspectes
del projecte, però sobretot realistes, plantejant objectius
específics i operatius tan assumibles com sigui possible per
poder retroalimentar positivament els protagonistes per assolir-
los.

1. Accions que puguin menar a incrementar la productivitat a les
consultes externes.

1.1. Aplicar-hi l'increment horari de 37.5 hores setmanals,
que suposa augmentar un 7% la jornada laboral, per fer-ne
créixer la productivitat.

1.2. Unificar a hospital les estructures de les agendes per
servei, donant al mateix temps i evitant variabilitats excessives.
En uns quants hospitals implicarà poder atendre més pacients
per jornada.

1.3. Pel que fa a les unitats que tenen seccions, amb
diferents demores: proposta de mesures perquè no quedin buits
2.1 lliures mentre hi hagi demora en altres seccions
(traumatologia, pediatria...).

1.4. Implantar consultes més eficients per mitjà de consultes
ràpides de triatge als serveis que en siguin susceptibles.

2. Accions que puguin contribuir a modular/disminuir la
demanda.

2.1. Disminuir les consultes innecessàries: valorar
prèviament les solAlicituds de consulta des de l'atenció primària
a fi de disminuir la derivació que no hi pertoqui (derivació no
adequada) i monitorar cada mes la derivació que cada centre de
salut fa per especialitats comparant-la amb la mitjana i esperada
segons la població assignada, amb la finalitat de corregir les
desviacions importants.

2.2. Consens entre les diferents unitats i l'atenció primària de
protocols de seguiment de patologies prevalents per disminuir
i adequar la sol3licitud de consultes especialitzades.

2.3. Es procuren pactes de derivació per patologies o
processos. Cal abordar la pertinència de l'abordatge no només
qualitatiu sinó també quantitatiu, amb pactes de nombre
d'interconsultes assumibles per centre i especialitat.

2.4. Consensuar amb l'atenció primària i els serveis les
situacions en què es podrien solAlicitar proves o tècniques
directament sense necessitat d'una primera consulta amb
l'especialista (exemple: endoscòpies digestives...). Elaborar
criteris estrictes d'indicació i avaluar l'adequació de les
solAlicituds a aquests, una vegada posat en marxa.

2.5. Es fa necessari que l'hospital surti i es comuniqui de
manera activa amb l'atenció primària amb la triple finalitat de
consensuar protocols de derivació, formació i suport in situ als
facultatius de l'atenció primària i indubtablement modular la
demanda d'aquests abans que es produeixi, però donant-hi
alternatives.

2.6. En l'àmbit hospitalari es fa necessari abordar la inclusió
de pacients en la llista d'espera quirúrgica monitorant-la per
processos i hospitals.

3. Accions de caire legal/normatiu/administratiu.
3.1. Creació d'una comissió central de seguiment de les

llistes d'espera en la qual participin de manera activa tots els que
estiguin implicats: atenció primària, atenció especialitzada,
serveis centrals, unitats d'atenció al pacient...

3.2. Seguiment i monitoratge dels serveis que presentin una
evolució més dolenta de les seves llistes d'espera.

3.3. Donar resposta al Decret de garanties de demora a tot
l'Estat amb el compliment de les seves demores en els
procediments que s'han d'atendre (cataractes, pròtesi de genoll,
pròtesi de maluc, cirurgia cardíaca valvular, cirurgia cardíaca
coronària).

3.4. Estam obligats a ser eficients i eficaços, a tenir sempre
present el cost d'oportunitat i a adoptar estratègies noves que ens
menin a aconseguir-ho. Una d'aquestes seria prioritzar la citació
de consultes externes per patologia i no per temps en espera. Es
tracta de prioritzar la cita per als pacients que clínicament es
considerin, tant per ales primeres cites com pera les successives.
I la inclusió quirúrgica.

3.5. Revisar amb la freqüència oportuna (això ja s'està duent
a terme) el gestor de peticions per detectar-hi situacions com les
següents (depurar administrativament la LIE):

a) Pacients que estan com 2.1 quan són 2.2 o revisió.
b) Pacients als qual s'ha cridat en diverses ocasions i no han

estat localitzats.
c) Pacients de qui, per la data de la indicació, sospitam que

la seva visita ja ha tengut lloc i encara són a la bústia.
d) Informar els serveis de pacients a la bústia en espera de

cita per a una patologia determinada.
3.6. Planificació i gestió de les agendes: proposar unes

normes determinades de compliment obligat per a l'actuació
respecte d'això ratificades per la gerència i la direcció mèdica.

4. Accions encaminades a millorar la informació respecte a les
LIE  a tots els nivells.

4.1. Potenciar el registre únic de LIE tant de consultes
externes com a quirúrgica de la FIC com a font d'informació als
professionals, gestors i ciutadania.

4.2. Traslladar els acords i els suggeriments de la Comissió
Central de Seguiment de la LIE a les gerències i a les direccions
mèdiques per aplicar-los.

4.3. Fer un seguiment periòdic dels resultats de cada una de
les accions amb els agents implicats.

4.4. fer públiques les LIE periòdicament per informar-ne la
ciutadania.
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Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta amb resposta oral davant comissió RGE
núm. 555/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, relativa a  calendari de pagaments dels
trasllats de pacients i acompanyants.  (BOPIB núm. 32, de 10
de febrer de 2012).

Quin és el calendari de pagaments que està executant
l'Ibsalut, a agències i ciutadans, amb relació al deute dels
trasllats de pacients i acompanyants a l'hospital de referència?

Tresoreria de l'Ibsalut està pagant assíduament a les agències
de viatges. Els documents comptables dels trasllats de pacients
i acompanyants es tramiten a  tresoreria. Actualment no hi ha un
calendari de pagaments ja que tresoreria està executant els
pagaments segons les seves possibilitats.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 556/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a efectes de la
moratòria de l'aplicació de la Llei de dependència.  (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quins són els efectes de la moratòria de l'aplicació de la
Llei de dependència sobre els dependents moderats a
cadascuna de les Illes?

L'article 26 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, defineix  la dependència moderada
(grau I-nivell 1 i grau I-nivell "): "quan la persona necessita
ajuda per realitzar vàries activitats bàsiques de la vida diària,
almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport intermitent
o limitat per a la seva autonomia personal".

La disposició final primera de la Llei 39/2006 estableix la
seva aplicació progressiva, de tal forma que el grau I nivell 2
entrà en vigor dia 1 de gener de 2011 i el grau I nivell 1 havia
d'haver entrat en vigor dia 1 de gener de 2013.

El Reial  Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera
per a la correcció del dèficit públic, donà una nova redacció a la
disposició final primera de la Llei 39/2006, passant el grau I
nivell 2 a entrar en vigor dia 1 de gener de 2013, mentre que el
grau I nivell 1 havia d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014.

La Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de
l'Estat per a l'any 2012, tornà a modificar la disposició final
primera de la Llei 39/2006, segons la qual el grau I nivell 2
havia d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014, mentre que el
grau I nivell 1 havia d'entrar en vigor dia 1 de gener de 2014.

Finalment, el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat, tornà a donar una nova redacció a la disposició

final primera de la Llei 39/2006, establint que el grau I nivell 2
ha d'entrar en vigor a partir de dia 1 de juliol de 2015, a l'igual
que el grau I nivell 1 i grau I també entraran en vigor a partir de
dia 1 de juliol de 2015.

Com a conseqüència de l'aplicació de la normativa
anteriorment esmentada, les persones amb dependència
moderada a les quals les afecta la moratòria són les següents:

a) Grau I (a partir del 15 de juliol de 2012 ja no hi ha
nivells), per tant, les afecta la moratòria i entraran en vigor a
partir de l'1 de juliol de 2015.

b) Grau I nivell 1, (mai no han arribat a entrar en vigor) les
afecta la moratòria i entraran en vigor a partir de l'1 de juliol de
2015.

c) Grau I nivell 2 (entraren en vigor el dia 1 de gener de
2011), per tant, hem de distingir dos supòsits:

- Persones que la seva solAlicitud és anterior a dia 1 de juliol
de 2011: no les afecta la moratòria ja que s'aplica directament
la disposició final primera de la Llei 39/2006.

- Persones que la seva solAlicitud és des del dia 1 de juliol de
2011: sí les afecta la moratòria i entraran en vigor dia 1 de juliol
de 2015, ja que s'apliquen les modificacions de la disposició
final primera de la Llei 39/2006, introduïdes pel Reial Decret-
Llei 20/2011, la Llei 2/2012 i el Reial Decret-Llei 20/2012,
respectivament.

* Grau I.2, solAlicituds des de l'1 de juliol de 2011 (les afecta la
moratòria ja que abans havien entrat en vigor):

- Eivissa: 31
- Formentera: 2
- Mallorca: 238
- Menorca: 32

* Grau I.1, mai no han entrat en vigor i els afecta la moratòria:
- Eivissa: 211
- Formentera: 11
- Mallorca: 4.016
- Menorca: 299

* Grau I, ja que a partir del 15 de juliol de 2012 ja no hi ha
nivells i, per tant, també els afecta la moratòria:

- Eivissa: 77
- Formentera: 3
- Mallorca: 959
- Menorca: 67

Total per Illes:
- Eivissa: 319
- Formentera: 16
- Mallorca: 5.213
- Menorca: 398

Palma, 15 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1156/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa Llei de finançament dels
consells insulars.  (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

En quin estat es troba l'elaboració de la nova llei de
finançament dels consells insulars?

Està en fase d'elaboració i s'han fet passes.
Serà l'any 2013 quan s'aprovi la nova llei gràcies a la

iniciativa d'aquest govern, i sorprèn que durant la legislatura
anterior, a pesar que la Llei 2/2002, de 3 d'abril, de sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, establia la
necessitat de revisar el sistema l'any 2007, no s'hagués duit a
terme.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1215/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a  funcionaris de
l'Estat i la llengua.  (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Considera raonable el Sr. Conseller que els funcionaris de
l'Estat espanyol no coneguin la llengua castellana?

El conseller creu que els funcionaris de l'Estat espanyol
coneixen la llengua castellana.

Palma, 18 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1270/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  mesures per
fer front a les demandes socials.  (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).

Quines polítiques transversals està impulsant la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social per fer front a
l'augment de les demandes socials?

La política transversal més important que s'està fent és la de
sanejar l'administració de la comunitat i crear les bases perquè
l'economia balear torni a crear ocupació que, com l'oposició sap,
és la primera demanda social, a causa de la situació de crisi
profunda que es va generar en l'anterior legislatura.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1272/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  gestió dels
serveis socials.  (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Ens pot concretar com s'està optimitzant i coordinant amb
les diferents administracions implicades en la gestió dels
serveis socials?

Els contactes amb els representants de les diferents
administracions en l'àmbit dels serveis socials són constants i
permeten mantenir una interlocució que redunda en una millor
coordinació i en treballs conjunts, tant en la definició de les
qüestions com en l'execució dels diferents programes.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1278/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  denúncies que
afectin els drets dels menors.  (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).

Ens pot indicar quantes denúncies s'han posat en marxa des
de l'ODDM per continguts inapropiats que hi ha a internet o
altres mitjans que afectin els drets dels menors?

Segons figura a l'informe de l'ODDM de 2011, al seu apartat
4 referit a àmbits d'actuació, les intervencions de l'ODDM
referides a internet i a les noves tecnologies han suposat un
6,3% de la seva activitat. Això vol dir que s'han realitzat onze
actuacions referents a aquest tema, de les quals:

- Quatre fan referència a la informació, l'orientació i
l'assessorament als ciutadans.

- Dues han estat per ciberassetjament entre iguals.
- Dues han fet referència a la vulneració de la protecció de

dades personals.
- Dues relacionades amb la divulgació d'imatges o

comentaris que atempten contra la intimitat del menor.
- Una referent a l'accés a continguts inapropiats.

 A més, per ampliar la informació solAlicitada exposam a
continuació les dades que tenim referents a l'any 2012.

Durant l'any 2012 s'han realitzat un total de vint actuacions
referides a internet i noves tecnologies, el que suposa un 8,23%
de tota l'activitat.

- Tretze han estat referides a la informació i l'assessorament
per part dels ciutadans.

- Una per ciberassetjament.
- Una per ciberaddicció.
- Una per accés a continguts inapropiats.
- Quatre per vulneració de la protecció o revelació de dades

personals.

Palma, 22 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1537/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Pati de Sa Lluna
(III).  (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Quines són les intencions quant a la participació del
Govern de les Illes Balears en el projecte de rehabilitació del
Pati de Sa Lluna, a Alaior?

Al pressupost de l'Agència de Turisme de les Illes Balears
de 2013 s'ha previst la dotació pressupostària necessària per
continuar amb l'execució del projecte.

Palma, 20 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1538/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Pati de Sa Lluna (VI).
 (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Pensa el Govern de les Illes Balears deslligar-se del
Consorci del Pati de Sa Lluna, a Alaior?

Us comunic que la Junta Rectora del Consorci va acordar
proposar la seva dissolució a l'Ajuntament d'Alaior, al Consell
Insular de Menorca i a l'ATB, a la sessió del dia 27 de febrer de
2012.

A la mateixa junta també es va acordar la creació d'una
comissió, en substitució del consorci, per dur a terme el
seguiment de les actuacions que se'n deriven de l'objecte del
consorci formada per dos representants de cada una de les
administracions que participaven al consorci: Agència del
Turisme de les Illes Balears -ATB-, Consell Insular de Menorca
i Ajuntament d'Alaior.

Palma, 20 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1647/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de les entitats del sector públic (XI).  (BOPIB núm. 39, de 23
de març de 2012).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic, vinculades
o dependents de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia total
de cada una de les esmentades nòmines en aquell mes?

Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes
Balears.

Número de persones: 61
Total: 103.858,15 euros

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencial de les Illes
Balears.

Número de persones: 11
Total: 16.737,16 euros

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
Número de persones: 155
Total: 342.978,97 euros

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.
Número de persones: 135
Total: 295.333,56 euros

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
Número de persones: 861
Total: 2.035.406,44 euros

Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut)
Número de persones: 14.552
Total: 40.543.733,03 euros

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears.

Número de persones: 333
Total: 803.660,30 euros

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramón
Llull.

Número de persones: 51
Total: 99.484,58 euros

Palma, 18 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1648/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de les entitats del sector públic (XII).  (BOPIB núm. 39, de 23
de març de 2012).

Quantes persones, en total, consten a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquell
mes?

Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes
Balears.

Número de persones: 48
Total: 82.801,29 euros

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencial de les Illes
Balears.

Número de persones: 10
Total: 15.537,04 euros

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
Número de persones: 143
Total: 311.061,74 euros
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Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.
Número de persones: 132
Total: 275.664,94 euros

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
Número de persones: 953
Total: 2.344.962,39 euros

Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut)
Número de persones: 13.988
Total: 37.634.127,24 euros

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears.

Número de persones: 319,5
Total: 731.452,79 euros

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramón
Llull.

Número de persones: 60
Total: 120.465,56 euros

Palma, 18 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2191/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a tancament
pressupostari de 2011.  (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).

Com explica, Sr. Vicepresident, que les xifres de tancament
pressupostari de 2011, presentades per vostè, únicament hagin
reduït en 43 milions (un 3,7%) el capítol I quan el sou dels
funcionaris s'ha reduït en un 5%??

Durant tot l'exercici de 2011 es va executar un pressupost
prorrogat i, per tant, equivalent al de l'exercici de 2010. En
aquest sentit, el pressupost fixat en matèria de personal i,
concretament, en matèria de personal docent tenia el caràcter
d'ampliable, i com vostè deu saber els pressuposts liquidats del
capítol I del 2010 respecte als pressupostats presentaven un
dèficit superior a 25.000.00 euros. D'altra banda, les mesures de
contenció del capítol I en l'exercici de 2011 es varen iniciar
durant el segon semestre, i va ser durant el primer semestre
quan encara hi havia increments de personal a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2192/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a dèficit
pressupostari.  (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Com pot ser que l'Estat els atribueixi un dèficit
pressupostari del 4,09% del PIB i vostès parlin d'un 3,8%?

Les xifres definitives de dèficit certificades per l'IGAE
posaren de manifest que el dèficit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears de l'any 2012 va arribar al 4,09%. No obstant
això, les xifres provisionals anteriors posaven de manifest en
aquells moments un dèficit al voltant del 3,8%; per tant, s'estan
comparant xifres de diferents moments temporals que en tot
moment eren certes.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2193/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a dèficit.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Com explica que s'hagi passat d'un suposat dèficit del 0,9%
al tercer trimestre de 2011 a un 4,09% al quart trimestre?

El dèficit de comptabilitat nacional es quantifica mitjançant
l'agregació del dèficit pressupostari i la realització d'una sèrie
d'ajustos de comptabilitat nacional d'acord amb les criteris del
SEC.

La primera xifra a la qual us referiu és el dèficit d'execució
del pressupost del tercer trimestre, mentre que la segona xifra es
refereix al dèficit del SEC. Durant l'exercici de 2011, els ajustos
que es van fer en el dèficit pressupostari van ser bastant
considerables a causa, bàsicament, de la inèrcia de despesa que
es produí a l'Ib-Salut i en altres empreses públiques.

En aquest sentit, la xifra de despesa que queda fora de
pressupost a l'Ib-Salut supera l'import de 320.000.000 euros;
140.000.000 euros per a les fundacions hospitalàries.

D'altra banda, les desviacions en les empreses públiques, i
molt especialment en els Serveis Ferroviaris de Mallorca,
superen la xifra de 45.000.000 euros; per tant, les diferències a
les quals fa referència la pregunta es degueren principalment als
ajustos del SEC coneguts a final de l'exercici.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2194/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a estalvi.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Com explica l'estalvi de 300 milions d'euros que afirmen
haver fet en 2011?

Són les dades d'execució pressupostària de despesa
certificades per l'IGAE.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2204/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagament de les
assignacions econòmiques als centres docents.  (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Quan creu la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats que s'hauran posat al dia en el pagament de les
assignacions econòmiques als centres docents?

A data d'avui la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats ha fet els pagaments de les despeses de
funcionament de centre fins a desembre de 2012 als centres
docents.

Palma, 15 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2602/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a annex a Son Espases.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
a l'edifici residencial annex a l'hospital Son Espases, destinat
als pacients que han de seguir un tractament hospitalari de
llarga durada i  tenen el seu lloc de residència fora de
Mallorca?

Aquest servei de salut no té constància de l'existència d'un
edifici residencial annex a l'hospital de Son Espases.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2603/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a balança fiscal.  (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quina és la valoració que fa el govern de les Illes Balears
de les darreres dades sobre la balança fiscal de les Illes
Balears?

El Govern desconeix les dades referides a la balança fiscal
que esmentau. En qualsevol cas, el Govern de les Illes Balears
està fent tot el possible per millorar les inversions de l'Estat a les
Illes Balears i garantir així mateix el pagament de convenis
d'inversions que, com ara el conveni de carreters, mai no
s'havien ingressat (l'ingrés es farà el 2013), circumstància que
sense cap dubte millorarà la balança fiscal de les Illes Balears
amb l'Estat.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2762/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ASPANOB.  (BOPIB
núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Com valora la consellera de Salut, Familia i Benestar
Social que ASPANOB hagi hagut de deixar d'atendre als
infants i famílies que ho necessiten degut al retard en el
cobrament de les aportacions de l'administració pública, i en
concret del Govern de les Illes Balears ?

A data de la formulació de la pregunta parlamentària l'entitat
ASPANOB tenia pendent de tramitació el document comptable
de pagament d'un expedient pluriennal de subvenció que es va
concedir per a la compra de la finca Ca Na Micola, és a dir,
inversió de capital.

Aquest pagament, per valor de 75.144,44 euros, es va fer
efectiu el dia 25 de juliol de 2012 i, a dia d'avui, no resta cap
deute pendent de satisfer amb aquesta entitat.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.



5016 BOPIB núm. 92 -  27 de març de 2013

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 3058/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (VI).  (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quin cost ha tengut el viatge del president del Govern de
les Illes Balears i el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012, en
concepte de manutenció i dietes per al conjunt d'alts càrrecs i
acompanyants?

El cost imputat als pressuposts del gabinet de la Presidència
del viatge del president a Suïssa, realitzat a finals d'abril de
2012, en concepte de manutenció i dietes per al conjunt d'alts
càrrecs i acompanyants ha estat de 24,02 euros.

Palma, 21 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3265/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats a Es Pinaret, de gener a març.  (BOPIB núm. 69, de
26 d'octubre de 2012).

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març i amb quina mesura judicial en el centre Es
Pinaret? Detall per mes.

Menors ingressats al centre Es Pinaret durant els mesos de
gener a març 2012, detallat per mesos i amb la mesura
corresponent.

- Gener: 7 ingressos.
- Febrer: 8 ingressos.
- Març: 6 ingressos.

Gener Febrer Març

Internament  règim semiobert cautelar 1 3

Internament en règim tancat cautelar 1

Internament en règim semiobert 3 3 6

Permanència cap de setmana en centre 2

Internament terapèutic en règim tancat 1

Detingut 1

TOTAL 7 8 6

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3266/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors

ingressats al centre socioeducatiu d'incorporació social, de
gener a març.  (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març i amb quina mesura judicial al centre
socioeducatiu d'incorporació social? Detall per mes.

Menors ingressats al centre d'incorporació social durant els
mesos de gener, febrer i març 2012.

- Gener: 0 ingressos.
- Febrer: 0 ingressos.
- Març: 0 ingressos.

Palma, 22 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3267/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats a Es Mussol, abril.  (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial, al centre Es Mussol? Detall per
setmana.

Menors ingressats al centre Es Mussol durant el mes d'abril de
2012.

- Primera setmana: 0 ingressos.
- Segona setmana: 0 ingressos.
- Tercera setmana: 1 ingrés amb la mesura de 8 caps de

setmana de permanència en centre.
- Quarta setmana: 1 ingrés amb la mesura de 5 caps de

setmana de permanència en centre.

Palma, 22 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3268/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats a Es Pinaret, abril.  (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial, al centre Es Pinaret? Detall per
setmana.

Menors ingressats al centre Es Pinaret durant el mes d'abril de
2012.

- Primera setmana: 0 ingressos.
- Segona setmana: 1 ingrés amb la mesura de 8 caps de

setmana de permanència en centre.
- Tercera setmana: 1 ingrés amb la mesura de 6 mesos

d'internament en règim semiobert.
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- Quarta setmana: 2 ingressos. Un amb la mesura de 5 mesos
d'internament en règim tanca i un altre amb la mesura de 4
mesos en règim semiobert.

Palma, 22 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 8550/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb PROMOLINS, SL.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa PONTMOLINS, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

La Multimèdia de les Illes Balears, SA no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa PONTMOLINS, SA.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 8800/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb Dioscorides Control,  SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa Dioscorides Control, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa Dioscorides Control, SL, d'acord amb les dades
que figuren en el sistema informàtic comptable (SAP) durant els
anys consultats, de 2009 a 2012.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 8834/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb Dioscorides Control,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa Dioscorides Control, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

La Multimèdia de les Illes Balears, SL no ha realitzat  cap
contracte amb l'empresa Dioscorides Control, SL.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 8858/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb Estudio de Viabilidad Fiscal,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa Estudio de Viabiliddd Fiscal, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa Estudi de Viabilidad Fiscal, SL, d'acord amb les
dades que figuren en el sistema informàtic comptable (SAP)
durant els anys consultats, de 2009 a 2012.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 9008/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb ROYALGAME,,  SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa ROYALGAMES, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

Multimèdia de les Illes Balears, SA no ha realitzat  cap
contracte amb l'empresa ROYALGAME, SL.

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 9032/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb REBERSEC,  SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa REBERSEC, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa REBERSEC, SL, d'acord amb les dades que
figuren en el sistema informàtic comptable (SAP) durant els
anys consultats, de 2009 a 2012.
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Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 9066/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb REBERSEC,  SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears amb l'empresa REBERSEC, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

La Multimèdia de les Illes Balears, SA no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa REBERSEC, SL.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 9090/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa PRESTTO? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa PRESTTO, d'acord amb les dades que figuren en
el sistema informàtic comptable (SAP) durant els anys
consultats, de 2009 a 2012.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 9182/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb ROYALMATIC,  SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa ROYALMATIC, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

La Multimèdia de les Illes Balears, SA no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa ROYALMATIC, SL.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 9298/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
documentació de direcció, consells escolars i claustre. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quina documentació eliminarà la Conselleria d'Educació
relativa a la direcció, als consells escolars o al claustre?

En aquests moments es continua treballant per simplificar la
documentació que han d'emplenar els centres a efectes de
desburocratitzar les tasques dels equips directius i professorat
dels centres educatius. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 9101/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves
a centres educatius (VI). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Relació dels centres educatius i/o instituts de secundària on
el Servei de Salut tenir consultes joves durant el 2011.

Atenció Primària de Mallorca:
1. IES S'Arenal amb el CS Trencadors
2. IES Josep M. Sureda i Blanes amb el CS Son Gotleu,
3. IES Santanyí amb el CS Santanyí,
4. IES Llorenç Garcies i Font amb el CS Nuredduna  (Artà),
5. IES Son Rutlan amb CS Son Rutlan,
6. IES Josep Font i Tries amb CS Tramuntana,
7. IES Damià Huguet amb CS Xaloc (Campos),
8. IES Sa Ribera amb CS Platja de Palma,
9. IES Antoni Maura amb CS Platja de Palma, 
10. IES Pau Casesnoves amb CS Inca, 
11. IES Josep Maria Llompart amb CS S'Escorxador,
12. IES Madina MAyurga amb CS S'Escorxador,
13. CIDE amb CS Son Serra, 
14. IES Santa Margalida amb CS Muro (UB. Santa

Margalida),
15. IES Joan Maria Thomàs amb CS Arquitecte Bennàssar,
16. CC Bisbe Verger amb CS Santanyí,
17. IES Albuaira amb CS Muro,
18. IES Porto Cristo amb CS Porto Cristo,
19. IES Can Peu Blanc amb CS Sa Pobla,
20. IES Porreres amb CS Vilafranca (UB Porreres),
21. IES Sineu amb CS Sineu
22. IES Felanitx amb CS Felanitx,
23. IES Capdepera amb CS Capdepera,
24. IES Berenguer d'Anoia amb CS Inca
25. IES Guillem Sagrera amb CS Son Pizà
26. IES Binissalem amb CS Es Raiguer (Binissalem)
27. IES Calvià amb CS Calvià (Santa Ponsa),
28. IES Son Pacs amb CS Camp Redó,
29. IES Arxiduc Lluís Salvador amb CS Escola Graduada,
30. CC Sant Pere amb CS Rafal Nou,
31. IES Francesc de Borja Moll amb CS Emili Darder,
32. IES Guillem Cifre de Colonya amb CS Pollença.
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El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 9584/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a accions
judicials. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Quin cost han tengut les accions judicials del Sr. President
contra el Sr. Bravo? Fa comptes el Govern de les Illes Balears
recórrer la sentència? En cas afirmatiu, a càrrec de qui aniran
les despeses?

Les autoritats i els funcionaris, en l'exercici de les seves
funcions o càrrecs, són una part essencial de l'organització de
l'Administració quan actuen per compte d'aquesta. En
conseqüència, la representació i defensa de les autoritats ii
funcionaris correspon al departament de l'Administració que té
assignada l'assistència jurídica.

En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
representació i defensa en judici de l'Administració de la
comunitat autònoma davant tots els ordres i òrgans
jurisdiccionals correspon a l'advocat titular de la direcció de
l'Advocacia i als advocats de l'Administració de la comunitat
autònoma, d'acord amb l'article 73.1 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

En el procediment interposat contra el Sr. Bravo i el sindicat
UGT la defensa i representació del Sr. Bauzá ha estat assolida
per l'Advocacia de la comunitat autònoma, a causa de la
concreta posició que el mateix té respecte del Consell de
Govern i respecte de l'Administració que dirigeix i en la mesura
que els fets que es ventilen en aquest procediment tenen a veure
amb la seva actuació no com a persona privada, sinó amb la
seva condició de president de la comunitat autònoma. Així ho
ha fet també l'Advocacia de la comunitat autònoma en altres
ocasions respecte d'autoritats en l'exercici del seu càrrec.

El cost d'aquestes actuacions, per tant, és el mateix que es
deriva de qualsevol actuació que l'Advocacia duu a terme quan
defensa i representa en judici l'Administració de la comunitat
autònoma, el seu personal i les autoritats quan actuen per
compte d'aquesta.

La sentència d'instància ha estat recorreguda en apelAlació
davant l'Audiència Provincial i les despeses que es puguin
derivar tindran el mateix tractament que el que es deriva de
qualsevol altre recurs jurisdiccional.

Palma, 16 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

La documentació que acompanya les respostes queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
AO)

A les preguntes RGE núm. 9631/12 a 9634/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
afiliacions mensuals de treballadors amb contracte indefinit,
de fixos discontinus, de treballadors amb contracte temporal

i de treballadors amb contracte temporal a temps parcial.
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Quin és el nombre d'afiliacions mensuals dels treballadors
amb contracte indefinit, qui el  d'afiliacions mensuals dels
treballadors fixos discontinus, quin el d'afiliacions mensuals
dels treballadors amb contracte temporal a temps complert i
quin el d'afiliacions mensuals dels treballadors amb contracte
temporal a temps parcial, des del mes de gener del 2010 fins a
l'actualitat, de manera separada per a cadascun dels següents
codis d'acord amb la CNAE-09: 491, 493, 501, 503, 511, 551,
552, 553, 559, 561, 562, 563, 791, 799, 7714, 773, 522, 900,
910, 931, 932?

Les dades de què es disposa per part de l'Administració
autonòmica (Institut d'Estadística de les Illes Balears-
IBESTAT) es basen en el fitxer d'afiliats a la Seguretat Social
que ens remet trimestralment. El darrer fitxer disponible es
correspon al tercer trimestre de 2012 amb data de referència 30
de setembre.

Palma, 22 de gener de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

La documentació que acompanya les respostes queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 9661/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a reducció de
l'abandonament escolar. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de
2012).

Quan s'ha rebut la quantia estipulada en el Conveni amb el
Ministeri d'Educació per a la reducció de l'abandonament
primerenc de l'educació i de la formació signat el 7 de febrer
de 2011?

Dia 7 de febrer no es va firmar cap conveni, aquest conveni
es va signar dia 7 de desembre de 2011.

La quantitat estipulada en el Conveni amb el Ministeri
d'Educació per a la reducció de l'abandonament primerenc i de
la formació, signat el 7 de desembre de 2011, es va rebre dia 17
de gener de 2012.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 10330/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagament escoles
privades per llengua castellana. (BOPIB núm. 77, de 14 de
desembre de 2012).

Comparteix el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats que la CAIB pagui escoles privades a l'alumnat
que exigeix la llengua vehicular en castellà? 

Si es refereix als concerts educatius amb titularitats privades
em complau informar-li que tots compleixen la normativa
vigent. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 10478/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques
mòbils (I). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

A  quina o a quines empreses s'ha adjudicat el concurs
d'unitats tècniques mòbils a IB3 TV? 

IB3 Televisió no ha tret cap concurs/licitació d'unitats
tècniques mòbils des del 15 de maig de 2007. L'objecte del
contracte fou de quatre estacions DSNG i d'una unitat mòbil. 

Palma, 29 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 10505/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
laboral (I). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Quantes són les persones ateses als serveis d'orientació
laboral al 2012 per illes? 

Mallorca: 56.800 beneficiaris.
Menorca: 9.759 beneficiaris.
Eivissa i Formentera: 1.0200 beneficiaris. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 10506/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
laboral (II). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Quantes són les persones ateses als serveis d'orientació
laboral al 2012 a les nostres illes per illes i nivell d'estudis? 

Mallorca:
- sense estudis: 444
- bàsics: 41.693
- FP: 5.763
- Batxillerat: 4.842
- universitaris: 4.058.

Menorca:
- sense estudis: 12
- bàsics: 6.687
- FP: 1.448
- Batxillerat: 728
- universitaris: 884.

Eivissa i Formentera:
- sense estudis: 20
- bàsics: 6.895
- FP: 1.117
- Batxillerat: 1.094
- universitaris: 1.074.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 10508/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
laboral (IV). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Quantes són les persones ateses a les nostres illes pels
serveis d'orientació laboral per illes i edat? 

Mallorca: 
- de 16 a 19 anys: 1.649
- de 20 a 24 anys: 60429
- de 25 a 30:  9.966
- de 31 a 44: 24.022
- més de 45 anys: 17.734

Menorca:
- de 16 a 19 anys: 265
- de 20 a 24 anys: 1.014
- de 25 a 30 anys: 1.711
- de 31 a 44 anys: 4.421
- més de 45 anys: 2.348

   
Eivissa i Formentera: 

- de 16 a 19 anys: 408
- de 20 a 24 anys: 1.363
- de 25 a 30 anys: 2.300
- de 31 a 44 anys: 4.181
- més de 45 anys: 1.948 



BOPIB núm. 92 -  27 de març de 2013 5021

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 10512/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a persones
contractades. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Quantes persones han estat contractades a cadascuna de
les nostres illes al 2012 per escoles taller, cases d'ofici i tallers
d'ocupació? 

Les persones que han estat contractades a les Illes Balears
l'any 2012 per escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació
han estat les següents:

- 80 a Mallorca
- 24 a Menorca
- 40 a Eivissa
 - 8 a Formentera 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 10514/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a especialitats
formatives. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Quines han estat les especialitats formatives executades en
escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació? 

Les especialitats formatives executades en escoles taller,
tallers d'ocupació i cases d'ofici són els certificats professionals
següents:

Família professional agrària:
- activitats auxiliars en agricultura
- agricultura ecològica
- activitats auxiliars en vivers, jardins i zones verdes
- instalAlació i manteniment de jardins i zones verdes
- activitats auxiliars en conservació i millora de monts

Família professional d'hoteleria i turisme:
- operacions bàsiques de restaurant i bar
- serveis de bar i cafeteria
- promoció turística local i informació al visitant

Família professional marítim pesquera
- activitats auxiliars i de suport al buc en port

Família professional seguretat i medi ambient
- neteja d'espais oberts i instalAlacions industrials

Família professional serveis socioculturals i a la comunitat
- dinamització d'activats de temps lliure educatiu infantil i

juvenil
- atenció sociosanitària a persones en domicili
- atenció sociosanitària a persones dependents en

institucions socials

Família professional tèxtil, confecció i pell
- reparació de calçat i marroquineria

Família professional transport i manteniment de  vehicles
- operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips

d'embarcacions esportives i d'esbarjo. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 10515/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta per a
desocupats de formació. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre
de 2012).

Quina ha estat l'oferta, als treballadors preferentment
desocupats, de formació professional per l'ocupació executada
al 2012 a cadascuna de les nostres illes ? 

Mallorca: 202 accions formatives
Menorca: 31 accions formatives
Eivissa: 43 accions formatives
Formentera: 1 acció formativa.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 10516/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accions
formatives. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Quines han estat les accions formatives i hores lectives
executades al 2012 en formació professional per l'ocupació a
cada illa? 

Mallorca: 289 accions formatives en 102.408 hores
Menorca: 42 accions formatives en 13.763 hores
Eivissa: 59 accions formatives en 16.360 hores
Formentera: 3 accions formatives en 540 hores.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 10517/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accés de
desocupats a la formació professional. (BOPIB núm. 79, de 21
de desembre de 2012).

Quants treballadors desocupats han accedit a la formació
professional per a l'ocupació al 2012, a cadascuna de les illes?

Mallorca: 3.110
Menorca: 536
Eivissa-Formentera: 645.
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El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 10518/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accés
desocupats a la formació professional. (BOPIB núm. 79, de 21
de desembre de 2012).

Quants treballadors preferentment ocupats han accedit a
la formació professional per a l'ocupació al 2012, a cadascuna
de les illes ? 

Mallorca: 4.541
Menorca: 468
Eivissa-Formentera: 761
Teleformació: 1.846

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 10519/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost
executat a formació professional (I). (BOPIB núm. 79, de 21 de
desembre de 2012).

Quin és el pressupost executat al 2012 en formació
professional per l'ocupació per a treballadors preferentment
desocupats ? 

L'import executat l'any 2012 és de 15.351.426 euros. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 10520/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost
executat a formació professional (II). (BOPIB núm. 79, de 21
de desembre de 2012).

Quin és el pressupost executat al 2012 en formació
professional per l'ocupació per a treballadors preferent
desocupats? 

No hi ha hagut convocatòria en el 2012 i per tant, no s'ha
executat cap pressupost. La darrera convocatòria va ser l'any
2010. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 10521/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta
formativa executada. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de
2012).

Quina ha estat l'oferta formativa executada al 2012 per a
colAlectius vulnerables a cada illa? 

Mallorca: 77 accions formatives
Menorca: 8 accions formatives
Eivissa: 11 accions formatives
Formentera: 1 acció formativa

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 10522/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost
executat en formació. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de
2012).

Quin ha estat el pressupost executat al 2012 en formació
per a colAlectius vulnerables? 

L'import executat en el 2012 és de 2.800.000 euros. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 10523/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a formació
executada per a colAlectius vulnerables. (BOPIB núm. 79, de 21
de desembre de 2012).

Quantes persones han accedit a cada illa a la formació
executada per a colAlectius vulnerables al 2012? 

Mallorca: 909
Menorca: 152
Eivissa-Formentera: 98.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta RGE núm. 10524/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a agents pel
desenvolupament local. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de
2012).

Quantes d'agents pel desenvolupament local han treballat
al 2012 amb el suport del Govern a cadascuna de les illes? 
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Els agents de desenvolupament local que han treballat al
2012 a cadascuna de les illes han estat els següents: 

- 50 a Mallorca
- 16 a Menorca
- 9 a Eivissa
- 1 a Formentera.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta RGE núm. 10525/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a quantitats
rebudes pels consells insulars del SOIB. (BOPIB núm. 79, de
21 de desembre de 2012).

Quina és la quantitat econòmica que al 2012 ha rebut
cadascun dels consells insulars des del SOIB? 

Consell Insular de Mallorca: 426.085,7 euros
Consell Insular de Menorca: 633.626,12 euros
Consell Insular d'Eivissa: 139.998,60 euros
Consell Insular de Formentera: 177.225,88 euros. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BJ)

A les preguntes RGE núm. 11015/12, 11081/12 i 11147/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de l'Escola Balear d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Escola Balear d'Administracions Públiques en el marc del Pla
financer de reequilibri i fora. Quantes escriptures públiques
d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per part de
l'Escola Balear d'Administracions Públiques.

No s'ha alienat cap bé immoble per part de l'Escola Balear
d'Administracions Públiques ni dins ni fora del Pla financer de
reequilibri. Per això, l'Escola Balear d'Administracions
Públiques no ha atorgat cap escriptura pública d'alienació de
béns immobles.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BK)

A les preguntes RGE núm. 11102/12 i 11168/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles del Palau de Congressos de Palma
SA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
Palau de Congressos de Palma, SA fora del marc del Pla
financer de reequilibri. Quantes escriptures públiques

d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per part de
Palau de Congressos de Palma, SA? 

La Societat Palau de Congressos no ha alienat cap bé en la
present legislatura.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BL)

A les preguntes RGE núm. 11038/12, 11104/12, 11170/12
i 11236/12, presentades per l'Hble.. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relatives a béns immobles de Ports de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
Ports de les Illes Balears en el marc del Pla financer de
reequilibri i fora. Quantes escriptures públiques d'alienació de
béns immobles s'han dut a terme per part de Ports de les Illes
Balears? Relació. 

Ports de les Illes Balears no ha dut a terme cap alienació de
béns immobles durant aquesta legislatura.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BM)

A les preguntes RGE núm. 11066/12, 11132/12, 11198/12,
11264/12, presentades per l'Hble.. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relatives a béns immobles de la Fundació per al suport
i promoció de l'esport balear (Illesport). (BOPIB núm. 82, de
18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
Fundació per al suport i promoció de l'esport balear (Illesport)
en el marc del Pla financer de reequilibri i fora. Quantes
escriptures públiques d'alienació de béns immobles s'han dut
a terme per part de la Fundació per al suport i promoció de
l'esport balear (Illesport)? Relació.

La Fundació Illesport no ha duit a terme cap alienació de
béns immobles durant aquesta legislatura.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BN)

A les preguntes RGE núm. 11077/12 i 11209/12,
presentades per l'Hble.. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de Caib Patrimoni, SA. (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
Caib Patrimoni, SA fora del marc del Pla financer de
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reequilibri. Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part Caib Patrimoni, SA.

Escriptura de compra-venda a Sóller:
30 de novembre de 2012 Protocol 1155.
22 de desembre de 2011 Protocol 1520.
22 de desembre de 2011 Protocol 1518.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BO)

A la pregunta RGE núm. 11114/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació de l'Àrea de Creació Acústica (ACA). (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de  la
Fundació Àrea de Creació Artística (ACA) fora del marc del
Pla financer de reequilibri.

La Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) no ha alienat
cap bé immoble fora del marc del Pla financer de reequilibri.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BP)

A les preguntes RGE núm. 11119/12, 11185/12 i 11251/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR). (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de  la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR) fora del marc del Pla financer de
reequilibri. Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR)? Relació.

La Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CIDTUR) mai no ha tengut béns
immobles.

Palma, 12 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BQ)

A les preguntes RGE núm. 11131/12, 11065/12, 11197/12
i 11263/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relatives a béns immobles de la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de  la
Fundació per al Desenvolupament Sostenible en el marc del
Pla financer de reequilibri i fora. Quantes escriptures
públiques d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per
part de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible?
Relació. 

 La Fundació per al Desenvolupament Sostenible no ha dut
a terme cap alienació de béns immobles durant aquesta
legislatura.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BR)

A les preguntes RGE núm. 11135/12, 11136/12, 11202/12,
11267/12 i 11268/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de la
Fundació Teatre Principal d'Inca i de la Fundació Teatre del
Mar. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de  la
Fundació Teatre del Mar i de la Fundació Teatre Principal
d'Inca  fora del marc del Pla financer de reequilibri. Quantes
escriptures públiques d'alienació de béns immobles s'han dut
a terme per part de la Fundació Teatre Principal d'Inca? I per
la Fundació Teatre del Mar? Relació.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BS)

A la pregunta RGE núm. 11135/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Teatre del Mar. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de  la
Fundació Teatre del Mar fora del marc del Pla financer de
reequilibri.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BT)

A la pregunta RGE núm. 11136/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Teatre Principal d'Inca. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de  la
Fundació Teatre Principal d'Inca fora del marc del Pla
financer de reequilibri.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BU)

A les preguntes RGE núm. 11140/12, 11155/12, 11206/12
i 11221/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relatives a béns immobles de l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (ATB). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Agència de Turisme
de les Illes Balears (ATB)? Quantes escriptures públiques
d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per part de
l'ATB? Relació. 

 L'Agència de Turisme de les Illes Balears no ha dut a terme
cap alienació de béns immobles durant aquesta legislatura.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BV)

A la pregunta RGE núm. 11143/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Caib Patrimoni, SA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de Caib Patrimoni, SA?

Des de juliol de 2011 fins a al data d'avui, s'han efectuat tres
escriptures de compra-venda i una elevació a públic d'un
contracte de compra-venda.

Marratxí, 5 de febrer de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BX)

A la pregunta RGE núm. 11148/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)?

No s'ha realitzat cap escriptura pública d'alienació de béns
immobles per part de l'ESADIB.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BY)

A la pregunta RGE núm. 11157/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
IBISEC. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'IBISEC?

No s'han dut a terme escriptures públiques d'alienació de
béns immobles per part de l'IBISEC.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BZ)

A la pregunta RGE núm. 11162/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Institut d'Estudis
Baleàrics?

L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha dut a terme cap
escriptura pública d'alienació de béns immobles.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CA)

A la pregunta RGE núm. 11180/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA). (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Àrea de
Creació Acústica (ACA)?
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La Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) no ha dut a
terme cap escriptura pública d'alienació de béns immobles.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CB)

A la pregunta RGE núm. 11186/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació d'Atenció
i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears?

La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears no ha
atorgat cap escriptura pública d'alienació de béns immobles.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CC)

A la pregunta RGE núm. 11205/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB).

L'AQUIB no disposa ni ha disposat mai de béns immobles.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CD)

A la pregunta RGE núm. 11214/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

No s'ha realitzat cap escriptura pública d'alienació de béns
immobles per part de l'ESADIB.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CE)

A la pregunta RGE núm. 11223/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
IBISEC. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'IBISEC.

No s'ha dut a terme cap escriptura pública d'alienació de
béns immobles.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel  Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CF)

A la pregunta RGE núm. 11234/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència de Palau de Congressos de Palma, SA. (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de Palau de Congressos
de Palma, SA.

La societat Palau de Congressos de Palma, SA no ha alienat
cap bé en la present legislatura.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CG)

A la pregunta RGE núm. 11246/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA). (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Àrea de
Creació Artística (ACA).

La Fundació Àrea de Creació Artística (ACA) no ha dut a
terme cap escriptura pública d'alienació de béns immobles.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CH)

A la pregunta RGE núm. 11252/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació d'Atenció
i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears.
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La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears no ha
atorgat cap escriptura pública d'alienació de béns immobles.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CI)

A la pregunta RGE núm. 82/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament
farmacèutic pensionistes. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Quina quantitat d'euros va cobrar de més la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social als pensionistes amb el nou
copagament farmacèutic des de dia 1 de juliol de 2012 fins a
dia 31 de desembre de 2012? Especificat per mesos.

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,
mitjançant el Servei de Salut de les Illes Balears, ja ha reintegrat
als pensionistes, en relació al copagament farmacèutic els mesos
de juliol i agost per un import de 226.912,63 euros i 247.103,26
euros respectivament.

En segon lloc queden per reintegrar:
Setembre: 198.126,55 euros.
Octubre:   244.049,63 euros.
Novembre: 221.873,58 euros.
Desembre: encara no està processat.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CJ)

A la pregunta RGE núm. 83/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament als
pensionistes pel copagament. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

Quina quantitat d'euros ha reintegrat la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social pel cobrat per damunt dels
màxims establerts als pensionistes amb el nou copagament
farmacèutic des de dia 1 de juliol de 2012 fins a dia 31 de
desembre de 2012? Especificat per mesos.

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social ha
reintegrat 343.510,76 euros, corresponent als mesos de juliol i
agost de 2012. 

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2967/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre el Pla de
desenvolupament rural sostenible.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, 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 Pla de desenvolupament rural sostenible.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3073/13, del Grups Parlamentaris Socialista i

MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, sobre els treballs realitzats pel Govern de les Illes
Balears en relació amb el REB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, conformement amb els articles 183, 100 i
101 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar
sobre els treballs realitzats pel Govern de les Illes Balears en
relació amb el REB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 3071/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació davant el
Ple de la cambra, sobre els temes tractats al Consell de
Política Fiscal i Financera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Junta de Portaveus acordi la compareixença
urgent del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre els temes tractats al Consell de Política Fiscal
i Financera, reunit dia 21 de març de 2013, i acorda d'elevar-lo
a l'estudi de la Junta de Portaveus perquè s'hi pronunciï.
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La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 2915/13 i 2925/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'internacionalització 2013, i per la diputada Hble.
Sra. Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a deixar de dispensar vacunes (BOPIB núm.
91, de 22 de març d'enguany), per les preguntes RGE núm.
3194/13, relativa a informe de l'INE en relació amb el PIB
regional, i RGE núm. 3195/13, relativa a consumidors,
respectivament, publicades en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports per a les proposicions no de llei RGE núm. 7335/12 i
7337/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3107/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que les
proposicions no de llei esmentades, relatives a mesura contra la
pujada de l'IVA del material escolar i a liquidació de la part
proporcional de la darrera nòmina dels funcionaris interins
docents acomiadats (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012),
siguin tramitades davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 256/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3072/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa als actes de les Illes
Balears 2013 (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3761/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3361/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a sous d'alts
càrrecs del president (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 1224/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3362/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra
i a la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a deute del
Govern de les Illes Balears amb els consells insulars (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012), es tramiti per aquest
procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Llista definitiva d'aspirants admesos i data del primer

exercici de les proves selectives convocades per cobrir la plaça
de cap del Servei d'Assistència Tècnica Parlamentària,
adscrita a l'Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària per
promoció interna vertical.

Resolució del Tribunal que ha de jutjat les proves
selectives convocades per cobrir la plaça de cap del

Servei d'Assistència Tècnica Parlamentària

   Atès el que es disposa a l’apartat sisè de la base tercera de la
convocatòria per cobrir la plaça de cap del Servei d’Assistència
Tècnica Parlamentària per concurs-oposició i promoció interna
vertical, atès que no hi ha hagut aspirants exclosos, el Tribunal
ha acordat d’elevar a definitiva la llista provisional d’admesos
i exclosos de dia 18 de març de 2013, i per tant es fa pública:

1. Llista definitiva d'aspirants admesos:
1.- Cerdà Bibiloni, Jaume
2.- Palmer Taura, Catalina

2.Llista definitiva d'aspirants exclosos:
Cap aspirant exclòs

Així mateix, el Tribunal, atès el que es disposa a l’apartat
sisè de la base tercera de la convocatòria, ha aprovat que la
realització del primer exercici (teòric) sigui el proper dia 9 de
maig de 2013, a les 10,30 hores a la seu del Parlament.

Palma de Mallorca, a 27 de març de 2013.
El secretari del tribunal:
Francisco Jiménez i Bestard.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013.

-  Pàg. 4555. Informacions, apartat B)
On diu: Vocal designat per la Junta de Portaveus: ...
Hi ha de dir: Vocal designat per la Junta de Personal: ...

Ordre de Publicació

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013.

-  Pàg. 4805 i 4823. Ple del Parlament, textos debatuts,
interpelAlacions, apartat A)
On diu: RGE núm. 3601/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 3601/13, ...

-  Pàg. 4807, 4827 i 4828. Comissions Parlament, textos
debatuts, respostes a preguntes formulades en comissió, apartats
C) i E)
On diu: C) RGE núm. 4283/12 i 4288/12, ...
Hi ha de dir: C) RGE núm. 4287/12 i 4288/12, ...

On diu: E) RGE núm. 3500/12, 2501/12, 3505/12, ...
Hi ha de dir: E) RGE núm. 3500/12, 3501/12, 3505/12, ...

-  Pàg. 4808, 4831 i 4839. Textos en tramitació, projectes de
llei, apartats A) i B)
On diu: A) RGE núm. 2472/12, ...
Hi ha de dir: A) RGE núm. 2472/13, ...

On diu: B) RGE núm. 2473/12, ...
Hi ha de dir: B) RGE núm. 2473/13, ...

-  Pàg. 4820 i 4916. Respostes del Govern, apartat D)
On diu: RGE núm. 4934/11, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4434/11, ...

-  Pàg. 4821 i 4921. SolAlicituds de compareixença, apartat B)
On diu: RGE núm. 2273/13, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 2277/13, ...

-  Pàg. 4822 i 4922. Informació, apartat C)
On diu: ... RGE núm. 8161/12, 10530/12 a ...
Hi ha de dir: ... RGE núm. 8162/12, 10530/12 a ...
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