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AG) RGE núm. 3486/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per
compensar expropiacions per a carreteres a Menorca.
5099
AH) RGE núm. 3487/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per
compensar expropiacions per a carreteres a Formentera.
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compensar expropiacions per a carreteres a Eivissa.
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AJ) RGE núm. 3489/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments efectuats
per a obres en carreteres a Mallorca.
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AK) RGE núm. 3490/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
efectuats per a obres en carreteres a Menorca.
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AL) RGE núm. 3491/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
efectuats per a obres en carreteres a Eivissa.
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AM) RGE núm. 3492/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
efectuats per a obres en carreteres a Formentera.
5101
AN) RGE núm. 3493/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
prioritzar projectes d'ajuntaments i consells insulars.
5101
AO) RGE núm. 3494/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal de la
Conselleria d'Administracions Públiques assignat a la redacció de projectes.
5101
AP) RGE núm. 3495/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal tècnic
i/o administratiu contractat per la Conselleria d'Administracions Públiques.
5101
AQ) RGE núm. 3496/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació
d'empresa per a la redacció de projectes derivats dels convenis signats amb ajuntaments i consells.
5101
AR) RGE núm. 3497/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total de les
expropiacions per construir carreteres a l'illa de Mallorca.
5102
AS) RGE núm. 3498/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total
de les expropiacions per construir carreteres a l'illa de Menorca.
5102
AT) RGE núm. 3499/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al Port
d'Andratx.
5102
AU) RGE núm. 3500/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Cala Rajada.
5102
AV) RGE núm. 3501/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Pollença.
5102
AX) RGE núm. 3502/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Cala Figuera de Santanyí.
5102
AY) RGE núm. 3503/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
la Colònia de Sant Jordi.
5103
AZ) RGE núm. 3504/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Portopetro.
5103
BA) RGE núm. 3505/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Portocolom.
5103
BB) RGE núm. 3506/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Portocristo.
5103
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BC) RGE núm. 3507/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Cala Bona.
5103
BD) RGE núm. 3508/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Sóller.
5104
BE) RGE núm. 3510/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Fornells.
5104
BF) RGE núm. 3511/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Ciutadella.
5104
BG) RGE núm. 3512/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al port de
Sant Antoni de Portmany.
5104
BH) RGE núm. 3515/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a intervenció quirúrgica.
5104
BI) RGE núm. 3516/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a consulta externa.
5104
BJ) RGE núm. 3517/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries.
5105
BK) RGE núm. 3518/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (I).
5105
BL) RGE núm. 3519/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (II).
5105
BM) RGE núm. 3520/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (III).
5105
BN) RGE núm. 3521/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (IV).
5105
BO) RGE núm. 3522/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (V).
5105
BP) RGE núm. 3523/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VI).
5105
BQ) RGE núm. 3524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VII).
5106
BR) RGE núm. 3525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues(I).
5106
BS) RGE núm. 3526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues(II).
5106
BT) RGE núm. 3533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habilitacions per guia turística.
5106
BU) RGE núm. 3540/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (I).
5106
BV) RGE núm. 3541/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (II).
5106
BX) RGE núm. 3542/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (III).
5107
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BY) RGE núm. 3543/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (IV).
5107
BZ) RGE núm. 3544/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (V).
5107
CA) RGE núm. 3545/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (VI).
5107
CB) RGE núm. 3546/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (I).
5107
CC) RGE núm. 3547/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (II).
5107
CD) RGE núm. 3548/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (III).
5108
CE) RGE núm. 3549/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (IV).
5108
CF) RGE núm. 3550/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (V).
5108
CG) RGE núm. 3551/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (VI).
5108
CH) RGE núm. 3552/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
farmacèutiques (I).
5108
CI) RGE núm. 3553/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
farmacèutiques (II).
5108
CJ) RGE núm. 3554/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
farmacèutiques (III).
5109
CK) RGE núm. 3555/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
farmacèutiques (IV).
5109
CL) RGE núm. 3556/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
farmacèutiques (V).
5109
CM) RGE núm. 3557/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
farmacèutiques (VI).
5109

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Cas Escala.
5110
B) RGE núm. 3714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons de suficiència.
5110
C) RGE núm. 3715/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Hospital de Formentera.

5110

D) RGE núm. 3717/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa en el preu
de l'electricitat.
5110
E) RGE núm. 3718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova línia
exprés Palma-Inca.
5111
F) RGE núm. 3719/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació dels
recursos del Consorci de la borsa de places.
5111
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G) RGE núm. 3720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de les
exportacions de les empreses de les Illes Balears.
5111
H) RGE núm. 3721/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de
l'indicador de confiança empresarial.
5111
I) RGE núm. 3722/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita d0estudiants
a hotels de les Illes Balears per conèixer el seu funcionament.
5111
J) RGE núm. 3723/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de vigilància
costera 2013.
5111
K) RGE núm. 3724/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de prospeccions sísmiques a l'àrea del Golf de Lleó.
5112
L) RGE núm. 3725/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira del llibre
infantil i juvenil de Bolonya.
5112
M) RGE núm. 3726/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model
de finançament autonòmic.
5112
N) RGE núm. 3727/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de
finançament.
5112
O) RGE núm. 3728/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modalitat de
la llengua de les Illes Balears.
5112
P) RGE núm. 3729/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de passatgers.
5112
Q) RGE núm. 3730/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
pressupostària en polítiques de cooperació.
5113
R) RGE núm. 3731/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adhesió a l'Institut
Ramon Llull.
5113
S) RGE núm. 3732/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
flexibilització del dèficit.
5113

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3466/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de Política Fiscal
i Financera (I).
5113
B) RGE núm. 3467/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de Política Fiscal
i Financera (II).
5113
C) RGE núm. 3468/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius de dèficit.
5114

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3470/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del Centre de visitants del Parc Nacional
Maritimoterrestre de Cabrera a la Colònia de Sant Jordi.
5114
B) RGE núm. 3473/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a derogació del Decret 1502/1997 (pel procediment d'urgència).
5114

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3543/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a llengua catalana.
5115
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B) A la Pregunta RGE núm. 326/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a transferència als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (1).
5115
C) A la Pregunta RGE núm. 327/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a transferència als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (2).
5116
D) A la Pregunta RGE núm. 328/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a transferència als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (3).
5116
E) A la Pregunta RGE núm. 329/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a transferència als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (4).
5116
F) A la Pregunta RGE núm. 330/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a transferència als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (5).
5116
G) A la Pregunta RGE núm. 331/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a transferència als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (6).
5117
H) A la Pregunta RGE núm. 738/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Escola Agroambiental
de Can Marines.
5117
I) A la Pregunta RGE núm. 999/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Consell Social de la
Llengua Catalana.
5117
J) A la Pregunta RGE núm. 1171/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de detecció
càncer de mama gener 2012.
5117
K) A la Pregunta RGE núm. 1177/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de detecció
càncer de mama juliol.
5117
L) A la Pregunta RGE núm. 1178/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de detecció
càncer de mama agost.
5118
M) A la Pregunta RGE núm. 1179/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de detecció
càncer de mama setembre.
5118
N) A la Pregunta RGE núm. 1218/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Consell Social de la
Llengua Catalana.
5118
O) A la Pregunta RGE núm. 1220/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a la Constitució i la
llibertat.
5118
P) A la Pregunta RGE núm. 1939/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de llengua II.
5118
Q) A la Pregunta RGE núm. 1940/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de llengua III.
5118
R) A la Pregunta RGE núm. 1946/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de llengua.
5119
S) A la Pregunta RGE núm. 2422/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reforma laboral i igualtat
d'oportunitats de les dones.
5119
T) A la Pregunta RGE núm. 3169/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a crèdit disponible
d'Educació.
5119
U) A la Pregunta RGE núm. 3610/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a absentisme laboral.
5119
V) A la Pregunta RGE núm. 4025/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al pla per a l'equilibri
5119
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LIX).
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W) A la Pregunta RGE núm. 4162/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a lliure elecció de llengua
5120

X) A la Pregunta RGE núm. 4278/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a compensació econòmica per
assistència a consells d'administració.
5120
Y) A la Pregunta RGE núm. 4289/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a consell social de
la UIB.
5120
AA) A la Pregunta RGE núm. 4774/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines del sector
públic.
5120
AB) A la Pregunta RGE núm. 5624/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a primera hipoteca.
5121
AC) A la Pregunta RGE núm. 5877/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cicle formatiu agroecològic.
5121
AD) A la Pregunta RGE núm. 5882/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a programa "British Council".
5121
AE) A la Pregunta RGE núm. 6281/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acomiadaments al sector
públic instrumental.
5121
AF) A la Pregunta RGE núm. 6343/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inici del curs escolar
2012-2013.
5121
AG) A la Pregunta RGE núm. 6410/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures fundació hospital
de Manacor.
5122
AH) A les Preguntes RGE núm. 6430/12 i 6558/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives a
sentència segregació nins i nines als centres educatius.
5122
AI) A la Pregunta RGE núm. 6741/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a designació equip directiu a
l'IES Josep Miquel i Guàrdia.
5122
AJ) A la Pregunta RGE núm. 6904/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla hidrològic de les
Illes Balears.
5122
AK) A la Pregunta RGE núm. 6951/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pla prepara (I).5122
AL) A les preguntes RGE núm. 10868/12 i 10870/12 a 10872/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles (II i IV a VI).
5123
AM) A la Pregunta RGE núm. 10869/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles (III).
5123
AN) A la Pregunta RGE núm. 10875/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
5123
AO) A les preguntes RGE núm. 10876/12, 10891/12, 10942/12 i 10957/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, relatives a béns immobles Agència de Turisme de les Illes Balears, béns immobles ATB, béns immobles Agència de Turisme
de les Illes Balears i béns immobles ATB.
5123
AP) A les preguntes RGE núm. 10879/12 i 11011/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles CAIB Patrimoni, SA.
5123
AQ) A les preguntes RGE núm. 10883/12, 10949/12 i 11213/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles Escola Balear d'Administració Pública.
5124
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AR) A les preguntes RGE núm. 10885/12, 10951/12, 11017/12, 11083/12, 11149/12 i 11215/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles Espais de Natura Balear.
5124
AS) A la Pregunta RGE núm. 10889/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU).
5124
AT) A la Pregunta RGE núm. 10893/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
IBISEC.
5124
AU) A les preguntes RGE núm. 10896/12, 10962/12, 11028/12, 11094/12, 11160/12 i 11226/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles Institut Balear de la Natura (IBANAT).
5124
AV) A les preguntes RGE núm. 10900/12, 10966/12, 11032/12, 11098/12, 11164/12 i 11230/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de l'Institut de Biologia Animal, SA.
5125
AX) A les preguntes RGE núm. 10904/12 i 11036/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles Palau de Congressos, SA.
5125
AY) A les preguntes RGE núm. 10906/12 i 10972/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles Ports de les Illes Balears.
5125
AZ) A les preguntes RGE núm. 10907/12 i 11105/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA.
5125
BA) A la Pregunta RGE núm. 10910/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
5125
BB) A les Preguntes RGE núm. 10913/12, 10979/12, 11045/12, 11111/12, 11177/12 i 11243/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles Serveis Ferroviaris de Mallorca.
5126
BC) A la Pregunta RGE núm. 10916/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles
Fundació d'Àrea de Creació Acústica (ACA).
5126
BD) A la Pregunta RGE núm. 171/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus acollits als descomptes de Seguretat Social (I).
5126
BE) A la Pregunta RGE núm. 197/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a oposicions de personal
docent.
5126
BF) A la Pregunta RGE núm. 198/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament copagament
farmacèutic (I).
5126
BG) A la Pregunta RGE núm. 199/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament copagament
farmacèutic (II).
5126
BH) A la pregunta RGE núm. 214/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a compatibilitat de feina amb
una segona activitat privada.
5127
BI) A la Pregunta RGE núm. 335/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a joves creadors.

5127

BJ) A la Pregunta RGE núm. 336/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a biblioteca Can Sales.
5127
BK) A la Pregunta RGE núm. 338/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes edició.

5127

BL) A la Pregunta RGE núm. 339/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a Institut d'Estudis Baleàrics.
5127
BM) A la Pregunta RGE núm. 340/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a Espai Mallorca. 5128
BN) A la Pregunta RGE núm. 341/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a programació de l'Institut
d'Estudis Baleàrics.
5128
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BO) A la Pregunta RGE núm. 429/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a deute amb centres
públics.
5128
BP) A les preguntes RGE núm. 467/13, 493/13 i 494/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a gestió del
port de Ciutadella (I a III).
5129
BQ) A les preguntes RGE núm. 535/13 a 537/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Isabel Oliver i Sagreras, relatives a
participació privada a FITUR (I a III).
5129

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 6720/12.

5128

B) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 7607/12.

5128

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a les proposicions no de llei RGE núm. 349/13 i 379/13.

5128

D) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 1682/12.

5128

E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 295/13.

5128

4. INFORMACIONS
A) Adscripció del diputat Hble. Sr. David Abril i Hervás al Grup Parlamentari MÉS.

5129

B) Incorporació del diputat Hble. Sr. David Abril i Hervás a diverses comissions.

5129

C) Cessament de personal eventual.

5129

D) Nomenament de personal eventual.

5129
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2.1. INTERPELALACIONS

1.1. TEXTOS APROVATS
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
2 d'abril de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 461/13, relativa a títols nobiliaris i cas
Urdangarín, amb les esmenes RGE núm. 3375/13 a 3378/13 ,
del Grup Parlamentari Socialista, i 3379/13, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Sr. Iñaki
Urdangarín a retornar els doblers públics presumptament
defraudats si finalment es demostra judicialment la manca de
justificació de les despeses dels fets investigats."

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3742/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de formació professional.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael Àngel
Bosch i Sans.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Esperança Marí i
el Sr. Rafael Àngel Bosch.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, 9 d'abril de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 1224/12, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb els consells insulars, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3350/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reunions amb ADESMA. (BOPIB núm. 92,
de 27 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.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abonar dins aquesta legislatura el deute que el Govern
de les Illes Balears té pendent amb els diferents consells
insulars."
A la seu del Parlament, 9 d'abril de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril 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 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3338/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallés i Ramis, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni per a la deshabituació
de drogues en menors. (BOPIB núm. 92, de 27 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.
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Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
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F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3348/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a imposts i dèficit. (BOPIB
núm. 92, de 27 de març de 2013).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 92, de 27 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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril 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 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3343/13, de
l'Hble. Sr. Diputat José Mª Camps i Buenaventura, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rutes saludables a Menorca.
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 92, de 27 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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3335/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a dragat del Port de Maó. (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3349/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a imposts. (BOPIB núm. 92, de
27 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
Territori.

E)

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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 92,
de 27 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta 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 CAIB. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

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

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3352/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a comissions de supervisió i
tècnica. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3344/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació del teletreball a la
CAIB. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

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

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3347/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes. (BOPIB núm.
92, de 27 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
O)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 92, de 27 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.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3339/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats d'ISBA, SGR a
Menorca. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3340/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conclusions de la Mesa del
sector nàutic. (BOPIB núm. 92, de 27 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.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei
RGE núm. 461/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
revisió de títols nobiliaris i cas Urdangarín. (BOPIB núm. 85, de
8 de febrer de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3346/13, de
l'Hble. Sra. Diputada margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació. (BOPIB núm.
92, de 27 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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional per la mort de la rectora de la
Universitat de les Illes Balears, Sra. Montserrat Casas i
Ametller.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:
Declaració institucional per la mort de la rectora de la
Universitat de les Illes Balears Montserrat Casas

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 3192/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears vol expressar el
condol més sentit per la irreparable pèrdua de la Dra. Montserrat
Casas i Ametller, qui fou durant sis anys rectora de la
Universitat de les Illes Balears.
Montserrat Casas fou llicenciada i doctora en ciències
físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Després del
seu pas per la UAB, a partir de 1984, va ser professora de la
Universitat de les Illes Balears. Després treballa al Centre
d’Energia Nuclear Saclay (França) i, més tard, a l’Institut de
Física Nuclear d’Orsay. Com a investigadora se centra en
l’estudi de sistemes quàntics i de la contaminació radioactiva.
Dins l’àmbit universitari balear, Casas fou la primera Síndic
de Greuges durant cinc anys i des del 2011 fou la vicepresidenta
de la CRUE (Conferència de Rectors). Treballà especialment en
el camp de la investigació de la qual fou una gran defensora i
innovadora i primera rectora de la nostra universitat l’any 2007.
En moments de dificultats i canvis, fou una gran impulsora i
defensora de la implantació del Pla Bolonya.
Tots els diputats i diputades d’aquesta cambra coincidim en
el reconeixement de la seva persona, entregada totalment i
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absolutament a la comunitat educativa universitària i, per
extensió, a tota la societat de les Illes Balears, treballant fins al
darrer moment, en la defensa de la difusió del coneixement,
especialment entre els més joves. La seva empremta traspassarà
la seva desaparició i, sens dubte, marcarà la Universitat de les
Illes Balears del futur.
Des de la cambra autonòmica volem fer especialment
extensiu aquest sentiment de tristesa al claustre de la UIB, al
marit i al fill de la nostra estimada rectora.
A la seu del Parlament, a 2 d’abril de 2013.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 7108/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a inversions ferroviàries. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Minut de silenci amb motiu de l'assassinat de la Sra.
Soledad Árnez.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'abril de 2013, a proposta de la presidenta, féu un minut de
silenci amb motiu de l'assassinat de la segona víctima de la
violència de gènere de l'any 2013 a les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 7109/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a quantia raonable en inversió ferroviària. (BOPIB núm.
65, de 28 de setembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 7107/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a PDS de residus sòlids de Mallorca. (BOPIB núm. 65,
de 28 de setembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 7110/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a inversió ferroviària 2011. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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E)

H)

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 7111/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a inversió ferroviària 2012. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 10498/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a equip tècnic Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 79,
de 21 de desembre de 2012).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

I)

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 7112/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a línia ferroviària Manacor-Artà. (BOPIB núm. 65, de
28 de setembre de 2012).

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 10499/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a xarxa Natura 2000. (BOPIB núm. 79, de 21 de
desembre de 2012).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
G)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 10497/12, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a criteris d'acomiadament a IBANAT i ENB. (BOPIB
núm. 79, de 21 de desembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 1003/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a taxa d'ús d'espais naturals a la Serra de Tramuntana.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

K)

N)

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 1004/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Torrent de Pareis. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer
de 2013).

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 1007/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a projecte de demolició dels apartaments de Ses
Covetes. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

L)

O)

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 1005/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a monument natural de Ses Ufanes. (BOPIB núm. 87,
de 22 de febrer de 2013).

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 1007/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a projecte de demolició dels apartaments de Ses
Covetes, 2. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS

M)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 1006/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a nomenament del gerent del Consorci Serra de
Tramuntana. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 687/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retirada de la reforma de la
Llei de bon govern. (BOPIB núm. 85, de 8 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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 d'abril de 2013, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 7460/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament del transport sanitari no urgent del Reial Decret
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut per millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions. (BOPIB núm. 67,
d'11 d'octubre de 2012).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 686/13.

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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de 2013,
el Grup Parlamentari Popular retirà la proposició no de llei
esmentada, relativa a llei de coordinació de policies locals de les
Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8274/12, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a accés a l'habitatge. (BOPIB núm.
707, de 2 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 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8311/12.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 d'abril de 2013, el Grup Parlamentari
Socialista retirà la proposició no de llei esmentada, relativa a
complement de pensió dels jubilats d'ib-salut afectats per la
disposició addicional dissetena del RD Llei 16/2012, publicada
al BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8270/12, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a pressuposts per a la igualtat.
(BOPIB núm. 707, de 2 de novembre de 2012).

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3465/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de finançament
autonòmic (procediment d'urgència). (Mesa de 10 d'abril de
2013).

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

RGE núm. 3469/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de salut sexual i
reproductiva. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3471/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió pressupostària i el dèficit públic. (Mesa de 10
d'abril de 2013).

5090

BOPIB núm. 94 - 12 d'abril de 2013

Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre la gestió
pressupostària i el dèficit públic.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears, sobre la política general en matèria de finançament
autonòmic.

Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Política general en matèria de finançament autonòmic.
Motivació del procediment d'urgència: Atès que el Govern de
l'Estat està treballant en la definició d'un nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes.
Conscients de la importància que per a les Illes Balears pot
representar aquest fet, el Grup Parlamentari Socialista
interpelAla el vicepresident econòmic perquè doni compte dels
criteris que defensarà davant l'Estat per tal de salvaguardar els
interessos dels ciutadans de les Balears.
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3534/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3742/12, relativa a
política general en matèria de formació professional. (Mesa de
10 d'abril de 2013).
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de finançament autonòmic.
Política general en matèria de salut sexual i reproductiva.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears en relació amb l'aplicació de la Llei de salut sexual
i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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.
3742/13, relativa a política general en matèria de formació
professional, la moció següent.
Política general en matèria de formació professional.
Atesa la interpelAlació en matèria de política general en
formació professional, realitzada pel Grup Parlamentari
Socialista dia 2 d’abril de 2013.
Atès que comptar amb un bon sistema de formació
professional resulta clau per poder ajudar a sortir de la crisi
econòmica que estam patint.
Atès que el Govern de les Illes Balears ha rebaixat el
pressupost per a la formació professional, i ha afectat en graus
diversos, a causa de la seva naturalesa específica, els diferents
cicles formatius que s’imparteixen a la nostra comunitat
autònoma.
Atès que, en part a causa de la crisi, cada vegada hi ha més
persones que volen formar-se i que opten per continuar estudis
de formació professional.
Atès que s’està produint saturació de professionals de
determinades branques per manca de rotació de cicles formatius,
a determinades àrees de les Illes Balears.
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Atès que es necessita un contacte fluid amb les empreses,
especialment per posar en marxa la formació professional dual,
que encara només s’ha estrenat a un centre educatiu i en un cicle
formatiu concret.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar el projecte per a la creació d’un centre
integrat de formació professional, de l’àmbit de l’Hostaleria, on
hi siguin presents famílies professionals d’Hostaleria,
Administració i Indústria, a l’illa d’Eivissa.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Moció
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dinamitzar el Consell Assessor de la Formació
Professional a les Illes Balears com a òrgan de consulta i de
planificació, i perquè avanci una proposta de mapa de la
formació professional a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per al desenvolupament de
la formació professional com a element determinant per a la
solució de la crisi econòmica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per una formació professional inicial o
reglada i una FP d’alternança o dual, coneguda com a model
mixt, sense oblidar l’FP ocupacional i la contínua.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a flexibilitzar, pel que fa a horaris, mòduls,
períodes, etc., l’organització dels estudis de formació
professional, de manera prioritària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a analitzar amb deteniment el Pla experimental de
l’FP dual a les Illes Balears, tot tenint en compte la realitat
econòmica i empresarial de l’arxipèlag: estacionalitat de les
empreses, temporalitat de sis mesos en molts contractes
laborals; i a treballar perquè la legislació permeti aquesta
tipologia.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear mecanismes per tal de combatre la possible
picaresca a l’hora de crear la figura de l’estudiant-aprenent en
la nova modalitat d’FP Dual, tot evitant d’aprofitar l’estudiant
com a treballador de baix cost.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arbitrar mecanismes que contribueixin a la
promoció i la divulgació de la formació professional entre
l’empresariat de les Illes Balears, així com a garantir mesures de
seguretat per als empresaris a l’hora d’involucrar-se en aquest
tipus de programes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació de centres integrats de
formació professional, veritables motors de difussió,
assentament i consolidació dels estudis de formació
professional, on tenguin cabuda les diferents organitzacions
d’FP, al voltant de les famílies professionals que els són
pròpies.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el marc legal actual per tal d’eixamplar el
període de pràctiques necessàries a empreses, pròpies de la
formació en centres de treball i d’altres, per evitar la
sobredemanda a les empreses.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el marc legal perquè els alumnes que
tenguin el títol de tècnic en un cicle de grau mitjà puguin
accedir a famílies de grau superior afins, i no limitar-los a una
mateixa família professional, fet que perjudica els estudiants de
formació professional de les illes menors.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els pagaments pendents als centres de
formació professional de les Illes Balears.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer possible que l’alumnat que cursa estudis de
formació professional a distància a l’illa de Formentera pugui
comptar amb tutors i amb exàmens presencials.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir cicles de formació professional
presencials a l’illa de Formentera.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer campanyes de divulgació i de promoció, a les
Balears, dels estudis de formació professional, tot
reconeixent-ne la importància.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir obert el diàleg amb tots els sectors
educatius, empresarials i socials relacionats amb els estudis de
formació professional.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3401/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (I). (Mesa de 10 d'abril
de 2013).
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RGE núm. 3402/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (II). (Mesa de 10 d'abril
de 2013).
RGE núm. 3403/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (III). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3404/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3405/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (V). (Mesa de 10 d'abril
de 2013).
RGE núm. 3406/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3407/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3408/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII). (Mesa de 10
d'abril de 2013).

RGE núm. 3416/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts
atesos (VII). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3417/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts amb
cesària atesos (I). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3418/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts amb
cesària atesos (II). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3419/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts amb
cesària atesos (III). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3420/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts amb
cesària atesos (IV). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3421/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts amb
cesària atesos (V). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3422/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts amb
cesària atesos (VI). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3423/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts amb
cesària atesos (VII). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3424/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a píndola
de l'endemà. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3409/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IX). (Mesa de 10
d'abril de 2013).

RGE núm. 3425/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments amb misoprostol. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3410/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts
atesos (I). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'escolarització (I). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3411/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts
atesos (II). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'escolarització (II). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3412/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts
atesos (III). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3451/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'escolarització (III). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3413/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts
atesos (IV). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3483/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total
de les expropiacions per construir carreteres a l'illa d'Eivissa.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3414/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts
atesos (V). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3415/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parts
atesos (VI). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3484/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total
de les expropiacions per construir carreteres a l'illa de
Formentera. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
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RGE núm. 3485/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per compensar expropiacions per a carreteres a
Mallorca. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3498/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost total de les expropiacions per construir carreteres a l'illa
de Menorca. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3486/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per compensar expropiacions per a carreteres a
Menorca. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3499/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
Port d'Andratx. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3487/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per compensar expropiacions per a carreteres a
Formentera. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3488/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per compensar expropiacions per a carreteres a
Eivissa. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3489/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments efectuats per a obres en carreteres a Mallorca.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3490/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments efectuats per a obres en carreteres a Menorca.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3491/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments efectuats per a obres en carreteres a Eivissa. (Mesa
de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3492/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments efectuats per a obres en carreteres a Formentera.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3493/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
per prioritzar projectes d'ajuntaments i consells insulars.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3494/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
de la Conselleria d'Administracions Públiques assignat a la
redacció de projectes. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3495/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
tècnic i/o administratiu contractat per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3496/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació d'empresa per a la redacció de projectes derivats
dels convenis signats amb ajuntaments i consells. (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3497/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total
de les expropiacions per construir carreteres a l'illa de
Mallorca. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3500/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Cala Rajada. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3501/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Pollença. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3502/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Cala Figuera de Santanyí. (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3503/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de la Colònia de Sant Jordi. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3504/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Portopetro. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3505/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Portocolom. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3506/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Portocristo. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3507/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Cala Bona. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3508/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Sóller. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3510/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Fornells. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3511/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Ciutadella. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3512/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al
port de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
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RGE núm. 3515/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica. (Mesa de 10 d'abril de
2013).

RGE núm. 3540/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en capellans o personal religiós (I). (Mesa de 10 d'abril de
2013).

RGE núm. 3516/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3541/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en capellans o personal religiós (II). (Mesa de 10 d'abril de
2013).

RGE núm. 3517/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries. (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3518/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (I). (Mesa de 10 d'abril
de 2013).
RGE núm. 3519/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (II). (Mesa de 10 d'abril
de 2013).
RGE núm. 3520/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (III). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3521/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3522/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (V). (Mesa de 10 d'abril
de 2013).
RGE núm. 3523/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII). (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues(I). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues(II). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a habilitacions per guia turística. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

RGE núm. 3542/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en capellans o personal religiós (III). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3543/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en capellans o personal religiós (IV). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3544/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en capellans o personal religiós (V). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3545/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en capellans o personal religiós (VI). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3546/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
de capellans o personal religiós (I). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3547/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
de capellans o personal religiós (II). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3548/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
de capellans o personal religiós (III). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3549/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
de capellans o personal religiós (IV). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3550/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
de capellans o personal religiós (V). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3551/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
de capellans o personal religiós (VI). (Mesa de 10 d'abril de
2013).
RGE núm. 3552/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions farmacèutiques (I). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
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RGE núm. 3553/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions farmacèutiques (II). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3554/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions farmacèutiques (III). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3555/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions farmacèutiques (IV). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3556/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions farmacèutiques (V). (Mesa de 10 d'abril de 2013).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (III).
Quina quantitat econòmica ha abonat el Servei de Salut de
les Illes Balears a la Clínica Aragón per a la realització
d'interrupcions voluntàries de l'embaràs durant 2012?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 3557/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions farmacèutiques (VI). (Mesa de 10 d'abril de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV).

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica EMECE durant 2012?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (I).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica Aragón durant 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

E)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

B)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (V).

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica EMECE i que hagin de ser abonades per
l'Ib-salut durant 2012?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (II).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica Aragón i que hagin de ser abonades per
l'Ib-salut durant 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina quantitat econòmica ha abonat el Servei de Salut de
les Illes Balears a la Clínica EMECE per la realització
d'interrupcions voluntàries de l'embaràs durant 2012?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Son
Dureta/Hospital Son Espases des de l'any 2007 al 2012,
desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a Aurora Clínics durant 2012?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Parts atesos (II).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Son Llàtzer
des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a Aurora Clínics i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut durant 2012?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Parts atesos (III).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital de Manacor
des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IX).
Quina quantitat econòmica ha abonat el Servei de Salut de
les Illes Balears a Aurora Clínics per la realització
d'interrupcions voluntàries de l'embaràs durant 2012?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Parts atesos (VII).

M)

Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital de Formentera
des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Parts atesos (IV).
Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital d'Inca des de
l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Parts amb cesària atesos (I).

N)

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
Son Dureta/Hospital Son Espases des de l'any 2007 al 2012,
desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Parts atesos (V).
Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Verge del
Toro/Mateu Orfila des de l'any 2007 al 2012, desglossat per
anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Parts amb cesària atesos (II).

O)

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
Son Llàtzer des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Parts atesos (VI).
Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Can Misses
des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Parts amb cesària atesos (III).

P)

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
de Manacor des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

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

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

Parts amb cesària atesos (IV).

Parts amb cesària atesos (VII).

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
d'Inca des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
de Formentera des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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

Parts amb cesària atesos (V).

Píndola de l'endemà.

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
Verge del Toro/Mateu Orfila des de l'any 2007 al 2012,
desglossat per anys?

Quin és el nombre d'envasos dispensats de la denominada
píndola de l'endemà a les oficines de farmàcia de les Illes
Balears des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

Z)

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

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

Parts amb cesària atesos (VI).

Medicaments amb misoprostol.

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
Can Misses des de l'any 2007 al 2012, desglossat per anys?

Quin és el nombre d'envasos dispensats de medicaments que
duen misoprostol a la seva composició a les oficines de
farmàcia de les Illes Balears, des de l'any 2007 al 2012,
desglossat per anys?

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Oficines d'escolarització (I).
Quantes oficines d'escolarització o suboficines ha obert la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant el present
curs?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Oficines d'escolarització (II).
Quants treballadors (personal funcionari, laboral, eventual,
interí...) estan destinats a les oficines d'escolarització o
suboficines obertes per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats durant el present curs? Indicant nom de les
persones i funcions.
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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construir carreteres a l'illa d'Eivissa des de 2003 fins a la data de
remissió de la informació a qui la formula?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost total de les expropiacions per construir carreteres a l'illa de
Formentera.
Quin és el cost total, especificat per obra, amb el seu preu
just i els interessos de demora (si s'escau), de les expropiacions
de terrenys efectuades pel Govern de les Illes Balears per
construir carreteres a l'illa de Formentera des de 2003 fins a la
data de remissió de la informació a qui la formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Oficines d'escolarització (III).
Quin cost tendran les oficines d'escolarització o suboficines
que ha obert la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
durant el present curs?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quin ha estat el total anual dels pagaments efectuats pel
Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a la data de
remissió de la informació a qui la formula per compensar les
expropiacions efectuades per a obres de carreteres a l'illa de
Mallorca, tot especificant-ho per obres afectades?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost total de les expropiacions per construir carreteres a l'illa
d'Eivissa.
Quin és el cost total, especificat per obra, amb el seu preu
just i els interessos de demora (si s'escau), de les expropiacions
de terrenys efectuades pel Govern de les Illes Balears per

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments per compensar les expropiacions per a carreteres a
Menorca.
Quin ha estat el total anual dels pagaments efectuats pel
Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a la data de
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remissió de la informació a qui la formula per compensar les
expropiacions efectuades per a obres de carreteres a l'illa de
Menorca, tot especificant-ho per obres afectades?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments efectuats per a obres en carreteres a Mallorca.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments per compensar les expropiacions per a carreteres a
Formentera.
Quin ha estat el total anual dels pagaments efectuats pel
Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a la data de
remissió de la informació a qui la formula per compensar les
expropiacions efectuades per a obres de carreteres a l'illa de
Formentera, tot especificant-ho per obres afectades?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments per compensar les expropiacions per a carreteres a
Eivissa.
Quin ha estat el total anual dels pagaments efectuats pel
Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a la data de
remissió de la informació a qui la formula per compensar les
expropiacions efectuades per a obres de carreteres a l'illa
d'Eivissa, tot especificant-ho per obres afectades?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quina ha estat la quantitat total anual dels pagaments
efectuats (amb IVA desglossat) per a obres de carreteres a l'illa
de Mallorca pel Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a
la data de remissió de la informació a qui la formula, tot
especificant-ho per a cadascuna de les obres afectades i
adjuntant el preu d'adjudicació (amb IVA desglossat), l'empresa
o les unions temporals d'empreses (amb la relació de les
empreses que les componen i el seu percentatge de participació
en la mateixa), així com les quantitats corresponents a interessos
de demora (si és el cas), tot especificant les quantitats i
anualitats demorades per aquest concepte?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments efectuats per a obres en carreteres a Menorca.
Quina ha estat la quantitat total anual dels pagaments
efectuats (amb IVA desglossat) per a obres de carreteres a l'illa
de Menorca pel Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a
la data de remissió de la informació a qui la formula, tot
especificant-ho per a cadascuna de les obres afectades i
adjuntant el preu d'adjudicació (amb IVA desglossat), l'empresa
o les unions temporals d'empreses (amb la relació de les
empreses que les componen i el seu percentatge de participació
en la mateixa), així com les quantitats corresponents a interessos
de demora (si és el cas), tot especificant les quantitats i
anualitats demorades per aquest concepte?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pagaments efectuats per a obres en carreteres a Eivissa.
Quina ha estat la quantitat total anual dels pagaments
efectuats (amb IVA desglossat) per a obres de carreteres a l'illa
d'Eivissa pel Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a la
data de remissió de la informació a qui la formula, tot
especificant-ho per a cadascuna de les obres afectades i
adjuntant el preu d'adjudicació (amb IVA desglossat), l'empresa
o les unions temporals d'empreses (amb la relació de les
empreses que les componen i el seu percentatge de participació
en la mateixa), així com les quantitats corresponents a interessos
de demora (si és el cas), tot especificant les quantitats i
anualitats demorades per aquest concepte?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Personal de la Conselleria d'Administracions Públiques assignat
a la redacció de projectes.
Quin personal adscrit a la Conselleria d'Administracions
Públiques ha assignat o preveu assignar el conseller
d'Administracions Públiques a la redacció dels projectes
derivats dels convenis signats amb ajuntaments i consells, amb
especificació de la seva categoria professional i les funcions
assignades?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Pagaments efectuats per a obres en carreteres a Formentera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina ha estat la quantitat total anual dels pagaments
efectuats (amb IVA desglossat) per a obres de carreteres a l'illa
de Formentera pel Govern de les Illes Balears des de 2003 fins
a la data de remissió de la informació a qui la formula, tot
especificant-ho per a cadascuna de les obres afectades i
adjuntant el preu d'adjudicació (amb IVA desglossat), l'empresa
o les unions temporals d'empreses (amb la relació de les
empreses que les componen i el seu percentatge de participació
en la mateixa), així com les quantitats corresponents a interessos
de demora (si és el cas), tot especificant les quantitats i
anualitats demorades per aquest concepte?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Criteris per prioritzar projectes d'ajuntaments i consells insulars.
Quins criteris seguirà la Conselleria d'Administracions
Públiques per prioritzar la redacció dels projectes que
ajuntaments i consells insulars han presentat fins al dia de la
remissió de la informació a qui la formula i derivats dels
convenis signats per la conselleria amb les administracions
esmentades durant la present legislatura?

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Personal tècnic i/o administratiu contractat per la Conselleria
d'Administracions Públiques.
Quin personal de caràcter tècnic i/o administratiu ha
contractat o pensa contractar la Conselleria d'Administracions
Públiques per tal de fer front a la redacció dels projectes
derivats dels convenis signats amb ajuntaments i consells?
Palma, a 2 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació d'empresa per a la redacció del projectes derivats
dels convenis signats amb ajuntaments i consells?
Ha contractat o considera necessari fer-ho el conseller
d'Administracions Públiques cap empresa o gabinet tècnic per
tal de fer front a la redacció dels projectes derivats dels convenis
signats amb ajuntaments i consells?
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Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost total de les expropiacions per construir carreteres a l'illa de
Mallorca.

Obres al port de Cala Rajada.

Quin és el cost total, especificat per obra, amb el seu preu
just i els interessos de demora (si s'escau) de les expropiacions
de terrenys efectuades pel Govern de les Illes Balears per
construir carreteres a l'illa de Mallorca des de 2003 fins a la data
de remissió de la informació a qui la formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Cala Rajada?
Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Cost total de les expropiacions per construir carreteres a l'illa de
Menorca.
Quin és el cost total, especificat per obra, amb el seu preu
just i els interessos de demora (si s'escau) de les expropiacions
de terrenys efectuades pel Govern de les Illes Balears per
construir carreteres a l'illa de Menorca des de 2003 fins a la data
de remissió de la informació a qui la formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Pollença?
Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Obres al port d'Andratx.
Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port d'Andratx?

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Obres al port de Cala Figuera de Santanyí.
Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Cala Figuera de Santanyí?
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Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

5103

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres al port de la Colònia de Sant Jordi.

Obres al port de Portocristo.

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de la Colònia de Sant Jordi?

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Portocristo?

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres al port de Portopetro.

Obres al port de Cala Bona.

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Portopetro?

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Cala Bona?

Palma, a 4 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Obres al port de Portocolom.
Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Portocolom?

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres al port de Sóller.

Obres al port de Sant Antoni de Portmany.

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Sóller?

Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Sant Antoni de
Portmany?

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Obres al port de Fornells.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica.
Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Fornells?

Quines són les dades de llistes d'espera per a intervenció
quirúrgica per hospitals (Hospital Universitari de Son Espases,
Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor,
Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 31 de març de 2013?

Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Obres al port de Ciutadella.
Llistes d'espera per a consulta externa.
Quines obres de conservació, manteniment o millora, amb
el preu i la data d'adjudicació (si és el cas) i/o el preu i la data de
liquidació, amb IVA desglossat i l'especificació de l'empresa
adjudicatària (si és el cas), ha realitzat Ports de les Illes Balears
durant els anys 2012 i 2013 al port de Ciutadella?
Palma, a 4 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quines són les dades de llistes d'espera per a consulta
externa amb especialista d'hospital per hospitals (Hospital
Universitari de Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital
d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de Menorca, Hospital
d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per especialitats a dia 31 de
març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BOPIB núm. 94 - 12 d'abril de 2013

5105

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a proves complementàries.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (III).

Quines són les dades de llistes d'espera per a proves
complementàries per hospitals (Hospital Universitari de Son
Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) i per prova complementària a dia 31 de març de
2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, el mes de març de 2013?

Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (I).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes de març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (II).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, el mes de març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc el mes de març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (V).
Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc el mes de març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut,
desglossat per clínica privada, el mes de març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII).
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de març de
2013?

objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital, el mes de març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Habilitació per guia turística.
Relació de les habilitacions per guia turística atorgades per
la Conselleria de Turisme i Esports des del mes de novembre de
l'any 2012 fins al mes de març del 2013 (ambdós inclosos).
Palma, a 5 d'abril de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ginecòlegs i ginecòlogues (I).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital,
el mes de març de 2013?
Palma, a 5 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ginecòlegs i ginecòlogues (II).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa en capellans o personal religiós (I).
Quina despesa ha fet el Servei Balear de les Illes Balears en
concepte de pagaments, retribucions, salaris o remuneracions als
capellans o al personal religiós que presten els seus serveis
d'assistència religiosa als hospitals públics del Servei durant
2007 i desglossat per hospitals?
Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa en capellans o personal religiós (II).
Quina despesa ha fet el Servei Balear de les Illes Balears en
concepte de pagaments, retribucions, salaris o remuneracions als
capellans o al personal religiós que presten els seus serveis
d'assistència religiosa als hospitals públics del Servei durant
2008 i desglossat per hospitals?
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Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa en capellans o personal religiós (III).

Despesa en capellans o personal religiós (VI).

Quina despesa ha fet el Servei Balear de les Illes Balears en
concepte de pagaments, retribucions, salaris o remuneracions als
capellans o al personal religiós que presten els seus serveis
d'assistència religiosa als hospitals públics del Servei durant
2009 i desglossat per hospitals?

Quina despesa ha fet el Servei Balear de les Illes Balears en
concepte de pagaments, retribucions, salaris o remuneracions als
capellans o al personal religiós que presten els seus serveis
d'assistència religiosa als hospitals públics del Servei durant
2012 i desglossat per hospitals?

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa en capellans o personal religiós (IV).

Quantitat de capellans o personal religiós (I).

Quina despesa ha fet el Servei Balear de les Illes Balears en
concepte de pagaments, retribucions, salaris o remuneracions als
capellans o al personal religiós que presten els seus serveis
d'assistència religiosa als hospitals públics del Servei durant
2010 i desglossat per hospitals?

Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear de
les Illes Balears durant 2007 i desglossat per hospitals?

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa en capellans o personal religiós (V).
Quina despesa ha fet el Servei Balear de les Illes Balears en
concepte de pagaments, retribucions, salaris o remuneracions als
capellans o al personal religiós que presten els seus serveis
d'assistència religiosa als hospitals públics del Servei durant
2011 i desglossat per hospitals?

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitat de capellans o personal religiós (II).
Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear de
les Illes Balears durant 2008 i desglossat per hospitals?
Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitat de capellans o personal religiós (III).

Quantitat de capellans o personal religiós (VI).

Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear de
les Illes Balears durant 2009 i desglossat per hospitals?

Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear de
les Illes Balears durant 2012 i desglossat per hospitals?

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitat de capellans o personal religiós (IV).

Inspeccions farmacèutiques (I).

Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear de
les Illes Balears durant 2010 i desglossat per hospitals?

Durant l'any 2007 s'han realitzat 206 inspeccions a oficines
de farmàcia i una d'elles té un expedient sancionador. Quin és
el nom de l'oficina de farmàcia sancionada, motius de
l'expedient sancionador i sanció imposada?

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Quantitat de capellans o personal religiós (V).
Inspeccions farmacèutiques (II).
Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear de
les Illes Balears durant 2011 i desglossat per hospitals?
Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Durant l'any 2008 s'han realitzat 146 inspeccions a oficines
de farmàcia i 39 d'elles tenen un expedient sancionador. Quin és
el nom de les oficines de farmàcia sancionades, motius de
l'expedient sancionador i sancions imposades?
Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inspeccions farmacèutiques (III).

Inspeccions farmacèutiques (VI).

Durant l'any 2009 s'han realitzat 150 inspeccions a oficines
de farmàcia i 15 d'elles tenen un expedient sancionador. Quin és
el nom de les oficines de farmàcia sancionades, motius de
l'expedient sancionador i sancions imposades?

Durant l'any 2012 s'han realitzat 150 inspeccions a oficines
de farmàcia i una d'elles té un expedient sancionador. Quin és
el nom de l'oficina de farmàcia sancionada, motius de
l'expedient sancionador i sanció imposada?

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Inspeccions farmacèutiques (IV).
Durant l'any 2010 s'han realitzat 182 inspeccions a oficines
de farmàcia i 6 d'elles tenen un expedient sancionador. Quin és
el nom de les oficines de farmàcia sancionades, motius de
l'expedient sancionador i sancions imposades?
Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Inspeccions farmacèutiques (V).
Durant l'any 2011 s'han realitzat 106 inspeccions a oficines
de farmàcia i 6 d'elles tenen un expedient sancionador. Quin és
el nom de les oficines de farmàcia sancionades, motius de
l'expedient sancionador i sancions imposades?
Palma, a 8 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Cas Escala.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons de
suficiència. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3715/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Hospital de
Formentera. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3717/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa en
el preu de l'electricitat. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova línia exprés Palma-Inca. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3719/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació dels recursos del Consorci de la borsa de places.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
de les exportacions de les empreses de les Illes Balears. (Mesa
de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3721/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a resultats de l'indicador de confiança empresarial. (Mesa de
10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3722/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita
d0estudiants a hotels de les Illes Balears per conèixer el seu
funcionament. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
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Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 3723/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
vigilància costera 2013. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3724/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de prospeccions sísmiques a l'àrea del Golf
de Lleó. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3725/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fira del llibre infantil i juvenil de Bolonya. (Mesa de 10
d'abril de 2013).
RGE núm. 3726/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou model de finançament autonòmic. (Mesa de 10 d'abril de
2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Fons de suficiència.
Com plantejarà el Sr. Conseller l'eliminació del fons de
suficiència en el sistema de finançament?
Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

RGE núm. 3727/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de finançament. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3728/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modalitat de la llengua de les Illes Balears. (Mesa de 10 d'abril
de 2013).
RGE núm. 3729/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
passatgers. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3730/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció pressupostària en polítiques de cooperació. (Mesa
de 10 d'abril de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Hospital de Formentera.
Com valora el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social la problemàtica sorgida a l'Hospital de Formentera?

RGE núm. 3731/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adhesió a
l'Institut Ramon Llull. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3732/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a flexibilització del dèficit. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A)

Rebaixa en el preu de l'electricitat.

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

Com valora el Govern de les Illes Balears la recentment
anunciada rebaixa en el preu de l'electricitat?

Cas Escala.
Com valora el Sr. President la negativa del Partit Popular a
atendre les peticions de l'acusació particular del Govern de les
Illes Balears en el cas Escala?

Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

H)

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

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.

Nova línia exprés Palma-Inca.

Resultats de l'indicador de confiança empresarial.

Què ha suposat la nova línia exprés Palma-Inca posada en
marxa per Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)?

Com valora el vicepresident econòmic els resultats de
l'indicador de confiança empresarial?

Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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

Destinació dels recursos del Consorci de la borsa de places.

Visita d'estudiants a hotels de les Illes Balears per conèixer el
seu funcionament.

A quins projectes es destinaran els recursos del Consorci de
la borsa de places?
Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ens pot informar el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el funcionament del pla pilot de colAlaboració
que van acordar la seva conselleria i la Federació empresarial
hotelera de Mallorca en relació amb la visita d'estudiants de
primària i secundària als hotels de les Illes Balears per tal de
conèixer el seu funcionament?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Augment de les exportacions de les empreses de les Illes
Balears.
Com valora el vicepresident econòmic l'augment en les
exportacions de les empreses de Balears en un 17% el 2012?

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pla de vigilància costera 2013.

Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
del Pla de vigilància costera que s'ha posat en marxa per a la
temporada 2013?
Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Projecte de prospeccions sísmiques a l'àrea del Golf de Lleó.

Sistema de finançament.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'informe emès per la Comissió Balear de Medi Ambient sobre
el Projecte de prospeccions sísmiques a l'àrea del Golf de Lleó?

Sr. Vicepresident Econòmic, quins criteris defensa el
Govern per millorar el sistema de finançament?
Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

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.
Modalitat de la llengua de les Illes Balears.

Fira del Llibre infantil i juvenil a Bolonya.
Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats de l'assistència a la 50a edició de la Fira del Llibre
infantil i juvenil de Bolonya?

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, en el cas de
Menorca, quina modalitat de la llengua de les Illes Balears
s'aplicarà als llibres de text escolars, la de Maó o la de
Ciutadella?
Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

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

Nou model de finançament autonòmic.

Evolució de passatgers.

En quins termes plantejarà el vicepresident econòmic el nou
model de finançament autonòmic?

Considera el Sr. Conseller de Turisme que l'evolució de
passatgers i operacions a l'aeroport d'Eivissa ha millorat la
present legislatura respecte de l'anterior?

Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ordre de Publicació
RGE núm. 3466/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Política Fiscal i Financera (I), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

Reducció pressupostària en polítiques de cooperació.
Sr. Conseller de Presidència, com creu vostè que afecta la
reducció pressupostària en les polítiques de cooperació?
Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

RGE núm. 3467/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Política Fiscal i Financera (II), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
RGE núm. 3468/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius de
dèficit, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 10 d'abril de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

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

Adhesió a l'Institut Ramon Llull.
Com valora el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats l'adhesió de municipis de les Illes Balears a
l'Institut Ramon Llull?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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 comissió.
Consell de Política Fiscal i Financera (I).

Palma, a 9 d'abril de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Creu el vicepresident econòmic que el Govern de les Illes
Balears ha assolit els objectius que s'havia fixat per al Consell
de Política Fiscal i Financera celebrat el 21 de març de 2013?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

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

Flexibilització del dèficit.
Sr. President, presentaran un nou pressupost per al 2013 si
es confirma una flexibilització del dèficit?
Palma, a 9 d'abril de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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 comissió.
Consell de Política Fiscal i Financera (II).
Com valora el vicepresident econòmic els acords establerts
en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrat el 21 de
març de 2013?
Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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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 comissió.
Objectius de dèficit.
Quins objectius s'ha fixat el Govern de les Illes Balears
davant la negociació que el Govern de l'Estat iniciarà per
modificar els objectius de dèficit de les diferents comunitats
autònomes?
Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3470/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del Centre de visitants del Parc
Nacional Maritimoterrestre de Cabrera a la Colònia de Sant
Jordi, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 10 d'abril de 2013).

Segons el sector hoteler i l’Ajuntament de Ses Salines s’ha
manifestat la necessitat de donar impuls a la promoció del
centre per als residents a les Illes, però també per als turistes ja
que aquest centre contribueix a millorar l’oferta turística de
Mallorca.
Recentment es va obrir concurs per l’explotació privada del
Centre de Visitants de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi, i es
va declarar aquest desert.
Atès que aquesta situació ha creat preocupació entre el
sector i que no es garanteix la continuïtat del Centre de Visitants
del Parc Nacional Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera
de la Colònia de Sant Jordi, 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 a mantenir obert el Centre de Visitants del Parc
Nacional Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera de la
Colònia de Sant Jordi.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la continuïtat de la gestió pública del
Centre de Visitants del Parc Nacional Marítimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi, i només quan
aquesta no sigui possible, a gestionar-lo a través d’un concurs
d’explotació privada.
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 3473/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a derogació del Decret 1502/1997 (pel procediment
d'urgència), amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'abril de 2013).
Palma, a 10 d'abril 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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Manteniment del Centre de visitants del Parc Nacional
Maritimoterrestre de Cabrera a la Colònia de Sant Jordi.
Com és conegut, el Parc Nacional Marítimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera depèn administrativament de
l’Ajuntament de Palma, però des de l’any 2008 compta amb un
centre de visitants a la Colònia de Sant Jordi, la localitat
mallorquina més propera a l’arxipèlag de Cabrera.
Compta aquest centre amb aquari, on es mostren les
diferents espècies que habiten l’espai protegit del Parc Nacional
Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera, així com també una
sèrie de continguts que contextualitzen l’arxipèlag en el marc
històric i cultural mediterrani.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Derogació del Decret 1502/1997.
La corrupció política i l'abús, per part d'alguns polítics i de
determinades personalitats, constitueixen un dels principals
problemes per al conjunt de la ciutadania. Aquest rebuig es
manifesta de forma repetida i sostinguda en diverses enquestes
d'opinió.
Els cas, conegut popularment com "Cas Urdangarín" ha
contribuït de forma decisiva a aquesta crispació. Després de més
de dos anys d'investigacions judicials i després de l'aixecament
del secret de sumari de la instrucció del cas el mes de gener de
2012, s'ha pogut conèixer documentació i proves que vinculen
el Sr. lñaki Urdangarín amb presumptes delictes de falsedat
documental, prevaricació, frau a l'administració i malversació
de cabals públics en el marc de diversos convenis amb
l'administració pública.
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El mes de març es publica una interlocutòria judicial en la
que s'argumenta, de forma molt clara, que la infanta Cristina
prestava el seu consentiment per tal que s'utilitzés el seu nom,
el seu tractament i càrrec, per facilitar contactes, per abreujar
procediments administratius i per generar confiança, amb
l'objectiu d'aconseguir contractes administratius. Aquests
contractes generaren beneficis econòmics que possibilitaren
incrementar el patrimoni personal del matrimoni
Urdangarín-Borbón.
La infanta Cristina té concedit el títol de Duquessa de Palma
de Mallorca a través del Reial Decret 1502/1997. Aquest va ser
concedit pel Rei Joan Carles de Borbón amb motiu del
matrimoni de la infanta amb el Sr. lñaki Urdangarín.
Independentment del procediment judicial, el que sembla
que queda nítidament establert en els diferents documents
judicials publicats, és que el matrimoni Urdangarín-Borbón
utilitzava la seva influència, la seva condició de membres de la
Família Real i el seus títols per aconseguir contractes
administratius; entre els títols, el de Ducs de Palma de Mallorca.
El Parlament de les Illes Balears, entre altres institucions
autonòmiques, ha de vetllar pel bon ús del nom de tots els
indrets de la comunitat autònoma. En aquests moments, el nom
de Ducs de Palma de Mallorca lligat a processos de corrupció,
ajuda a desprestigiar el nom de la capital de la comunitat
autònoma i el nom de l'illa de Mallorca.
La legislació vigent que data de 1948, que és
preconstitucional, preveu la possibilitat de retirar temporalment
o vitalíciament títols nobiliaris o honorífics que hagin estat
concedits pel Rei, si s'han produït conductes impròpies per part
de qui els ostenta.
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La plena oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears
és indiscutible. Després de 30 anys d'Estatut d'Autonomia s'ha
aconseguit donar prestigi a la llengua pròpia d'aquesta terra. Un
dels punts on s'ha aconseguit equiparar les dues llengües oficials
ha estat l'educació. Actualment podem dir que les promocions
d'escolars illencs d'aquests darrers 25 anys han estudiat en
igualtat de condicions l'àrea de llengua catalana i de llengua
castellana.
Es parla de la llengua catalana en relació amb les oposicions
a l'administració pública, i el fet que sigui un mèrit implica que
totes les persones que hi vulguin accedir i que a la vegada
tinguin el nivell corresponent de català tindran una major
puntuació.
Pel que fa a l'educació no universitària cal recordar que, com
és evident, no s'han canviat els requisits que hi havia establerts
fins ara, i el coneixement de la nostra llengua n'és un requisit
imprescindible. Diferent és l'educació universitària, en què els
coneixements del català no són ni un requisit ni un mèrit.
D'acord amb la Ley 9/2012 de 19 de julio, "sin perjuicio de
ell no hay que olvidar que, para poder atender el derecho de
opción lingüística de la ciudadanía, y como establece la
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1999, que
recogió los criterios sobre los efectos de la cooficialidad en el
sentido de que el conocimiento de las lenguas propias
cooficiales se pueden valorar como mérito no eliminatorio,
puede ser necesario imponer la acreditacióin de un
determinado nivel de conocimiento de la lengua propia, tal
como prevé esta ley, como requisito del puesto, para
garantizar el derecho de los ciudadanos a usarla, en los
supuestos en que las funciones a desarrollar o la relación
directa con la ciudadanía lo exijan."
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Ordre de Publicació

Proposició no de llei
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol i la Casa Reial a realitzar totes les gestions necessàries
per derogar el Reial Decret 1502/1997 que atorga el títol de
Duquessa de Palma de Mallorca.
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. 3543/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a llengua catalana.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
Quina valoració mereix a aquest conseller d'Educació i
Cultura que el coneixement de la llengua catalana sigui un
simple mèrit a l'administració pública quan l'Estatut
d'Autonomia reconeix la seva plena oficialitat a les Illes
Balears?

A la Pregunta RGE núm. 326/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transferència als consells relatives a compromisos derivats
d'inversions estatutàries (1). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).
En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Mallorca els 7.440.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2009 per dur a terme els projectes del Centre
Internacional de Fotografia Toni Catany i Can Weyler?
Del total de 7.400.000,00 euros previstos al conveni s'ha
tramitat ordre de pagament al Consell de Mallorca en data
02/11/2010 per un import d'1.540.200,00 euros.
La resta es transferirà en el moment en què el Consell de
Mallorca presenti la pertinent documentació justificativa
corresponent a les actuacions desenvolupades i la Conselleria de
Turisme i Esports l'hagi validada.
Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació

C)

E)

A la Pregunta RGE núm. 327/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transferència als consells relatives a compromisos derivats
d'inversions estatutàries (2). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 329/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transferència als consells relatives a compromisos derivats
d'inversions estatutàries (4). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Mallorca els 8.000.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2010 per dur a terme els projectes previstos a la
Serra de Tramuntana, Santueri, Bellpuig i actuacions
paisatgístiques a zones turístiques?

En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell d'Eivissa els 9.000.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2010 per dur a terme els projectes de l'Escola
Internacional d'Idiomes i Hoteleria, el parc de Ses Feixes i
platja de Talamanca, el Centre de Formació Agroambiental
Can Marines, les rutes turístiques a Ses Salines i l'equipament
de la plaça de l'Oli?

Del total de 8.000.000,00 euros previstos al conveni no s'ha
tramitat cap ordre de pagament, donat que el Consell de
Mallorca no ha presentat la pertinent documentació justificativa
corresponent a les actuacions desenvolupades.

D)

Del total de 9.000.000,00 previstos al conveni s'ha tramitat
una ordre de pagament al Consell d'Eivissa en data 09/12/2011
per un import total de 349.516,44 euros.
Hi ha pendent de tramitar un pagament sobre les
certificacions presentades pel Consell d'Eivissa per un total de
886.941,62 euros, certificacions que en aquests moments estan
sent estudiades per la Conselleria de Turisme i Esports.
La resta es transferirà en el moment en què el Consell
d'Eivissa presenti la pertinent documentació justificativa
corresponent a les actuacions desenvolupades i la Conselleria de
Turisme i Esport l'hagi validada.

A la Pregunta RGE núm. 328/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transferència als consells relatives a compromisos derivats
d'inversions estatutàries (3). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació

En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell d'Eivissa els 9.100.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2009 per dur a terme el projecte d'Escola
Internacional de Turisme i Oci "Sa Comandància"?
Del total de 9.100.000,00 euros previstos al conveni s'han
tramitat tres ordres de pagament al Consell d'Eivissa en dates
03/11/2010, 16/03/2011 i 09/11/2011 per un import total de
5.994.166,79 euros.
Hi ha pendents de tramitar dos pagaments més sobre les
certificacions presentades pel Consell d'Eivissa per un total de
3.272.480,14 euros, certificacions que en aquests moments estan
sent estudiades per la Conselleria de Turisme i Esports.
Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 330/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transferència als consells relatives a compromisos derivats
d'inversions estatutàries (5). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).
En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Formentera els 6.200.000 euros provinents de fons
estatutaris de 2009 i 2010 per dur a terme el projecte de
revitalització de la plaça Europa?
Del total de 6.200.000,00 previstos als convenis s'han
tramitat ordres de pagament al Consell de Formentera en dates
17/12/2010 i 07/12/2011 per un import total de 3.370.761,32
euros.
Hi ha pendents de tramitar dos pagaments sobre les
certificacions presentades pel Consell de Formentera per un
total d'1.156.382,39 euros, certificacions que en aquests
moments estan sent estudiades per la Conselleria de Turisme i
Esports.
La resta es transferirà en el moment en què el Consell de
Formentera presenti la pertinent documentació justificativa
corresponent a les actuacions desenvolupades i la Conselleria de
Turisme i Esport l'hagi validada.
Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 331/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transferència als consells relatives a compromisos derivats
d'inversions estatutàries (6). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).
En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Menorca els 12.000.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2009 per dur a terme els projectes de
rehabilitació i condicionament de les edificacions de S'Enclusa
per a la posada en marxa del centre d'interpretació de la
reserva de la biosfera S'Enclusa i de les sales d'usos diversos
a Santa Lluís i a Ferreries destinades a la desestacionalització
dels municipis?
Del total de 12.000.000,00 d'euros previstos al conveni s'ha
tramitat ordre de pagament al Consell de Menorca en data
09/11/2011 per un import de 173.376,08 euros.
Hi ha pendent de tramitar un pagament sobre les
certificacions presentades pel Consell de Menorca per un total
de 987.876,17 euros, certificacions que en aquests moments
estan sent estudiades per la Conselleria de Turisme i Esports.
La resta es transferirà en el moment en què el Consell de
Menorca presenti la pertinent documentació justificativa
corresponent a les actuacions desenvolupades i la Conselleria de
Turisme i Esport l'hagi validada.
Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
H)

I)
A la Pregunta RGE núm. 999/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Consell Social
de la Llengua Catalana. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de
2012).
Quan es convocarà el Consell Social de la Llengua
Catalana?
Per poder convocar el Consell Social de la Llengua Catalana
s'han de seguir unes passes prèvies, la primera de les quals és la
renovació dels membres del Consell. Per aquests motius encara
no es té prevista una data concreta per convocar-lo.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1171/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de detecció càncer de mama gener 2012. (BOPIB núm. 35, de
2 de març de 2012).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç de càncer de mama s'han
registrat el mes de gener de 2012? Quantes mamografies
lligades al programa de detecció precoç de càncer de mama
s'han realitzat el mes de gener de 2012?
Gener 2012
Dones citades: 1.712.
Dones que assisteixen a la cita i se'ls realitza al mamografia:
1.462.
Taxa de participació: 85,40%.

A la Pregunta RGE núm. 738/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Escola
Agroambiental de Can Marines. (BOPIB núm. 33, de 17 de
febrer de 2012).

Palma, 27 de març de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

En quina situació es troba la constitució de l'Escola
Agroambiental de Can Marines a Eivissa?

Ordre de Publicació
K)

Quan la construcció de l'edifici hagi acabat, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats i el Consell Insular d'Eivissa
faran feina per definir l'oferta formativa d'aquest centre i
establir-la mitjançant conveni de colAlaboració entre ambdues
administracions.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

A la Pregunta RGE núm. 1177/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de detecció càncer de mama juliol. (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç de càncer de mama s'han
registrat el mes de juliol de 2011? Quantes mamografies
lligades al programa de detecció precoç de càncer de mama
s'han realitzat el mes de juliol de 2011?
Juliol 2011
Dones citades: 1.301.
Dones que assisteixen a la cita i se'ls realitza al mamografia:
985.
Taxa de participació: 75,71%.
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Palma, 27 de març de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Per poder convocar el Consell Social de la Llengua Catalana
s'han de seguir unes passes prèvies, la primera de les quals és la
renovació dels membres del Consell. Per aquests motius encara
no es té prevista una data concreta per convocar-lo.

Ordre de Publicació

Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

L)
A la Pregunta RGE núm. 1178/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de detecció càncer de mama agost. (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).

Ordre de Publicació
O)

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç de càncer de mama s'han
registrat el mes d'agost de 2011? Quantes mamografies
lligades al programa de detecció precoç de càncer de mama
s'han realitzat el mes d'agost de 2011?
Agost 2011
Dones citades: 290.
Dones que assisteixen a la cita i se'ls realitza al mamografia:
241.
Taxa de participació: 83,10%.

A la Pregunta RGE núm. 1220/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a la
Constitució i la llibertat. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de
2012).
Considera el Sr. Conseller que el deure de conèixer el
castellà de l'article 3 de la Constitució Espanyola va en contra
de la llibertat dels ciutadans?
No.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 27 de març de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1179/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de detecció càncer de mama setembre. (BOPIB núm. 35, de 2
de març de 2012).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç de càncer de mama s'han
registrat el mes de setembre de 2011? Quantes mamografies
lligades al programa de detecció precoç de càncer de mama
s'han realitzat el mes de setembre de 2011?
Setembre 2011
Dones citades: 2.938.
Dones que assisteixen a la cita i se'ls realitza al mamografia:
2.312.
Taxa de participació: 78,69%.
Palma, 27 de març de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1218/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Consell
Social de la Llengua Catalana. (BOPIB núm. 35, de 2 de març
de 2012).
Quan fa comptes el conseller convocar el Consell Social de
la Llengua Catalana per tractar, com a mínim, sobre la
modificació de la Llei de normalització lingüística?

P)
A la Pregunta RGE núm. 1939/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de
llengua II. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
Contempla el conseller que en una mateixa aula hi hagi
alumnes que tinguin com a llengua de primer ensenyament uns
el català i altres el castellà?
Sí.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1940/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de
llengua III. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
En cas que el conseller contempli que en una mateixa aula
hi hagi alumnes que tinguin com a llengua de primer
ensenyament uns el català i altres el castellà, quines mesures
de suport addicional oferirà la conselleria?
Analitzades les peticions de llengua de primer ensenyament
a tots i cadascun dels centres, les actuacions de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats seran conseqüents amb cada
situació particular i s'ajustaran a les necessitats específiques dels
centres i la disponibilitat pressupostària.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

BOPIB núm. 94 - 12 d'abril de 2013

5119

Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 1946/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de
llengua. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Ordre de Publicació
U)

Pot afectar l'elecció de llengua d'ensenyament a la lliure
elecció de centre o es respectarà sempre en el centre elegit?
La llei és clara, tant l'Estatut d'Autonomia com la Llei de
normalització lingüística diuen que ningú no podrà ser
discriminat per causa de l'idioma; per tant no hi pot haver
segregació per llengües.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2422/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reforma
laboral i igualtat d'oportunitats de les dones. (BOPIB núm. 43,
de 20 d'abril de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 3610/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a absentisme
laboral. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Pel que fa a les mesures per al sector educatiu, quins
mecanismes es faran servir per tal de controlar l'absentisme
laboral i fer un seguiment mensual de baixes per malaltia?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats fa un
seguiment mensual de les dades estadístiques que disposa a
través de la Seguretat Social, MUFACE, les inspeccions
mèdiques respectives, el Servei de Prevenció de les Illes Balears
i els informes emesos per la Inspecció Educativa, d'ofici o a
instància de part dels centres escolars. Alhora, un inspector amb
funcions d'inspector de servei i l'inspector mèdic de la
conselleria fan un seguiment de la informació rebuda des dels
organismes implicats esmentats i des dels serveis d'Educació
Primària i Secundària, per tal de dur a terme un control de
l'absentisme laboral a l'àmbit docent.
Palma, 20 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

El Grup Socialista al Parlament de les Illes Balears
interpelAla el Govern sobre els efectes de la reforma laboral en
la igualtat de gènere i en els drets laborals de les dones.
La reforma laboral té un efecte molt positiu en la igualtat de
gèneres i els drets laborals de les dones. No hi ha cap regressió
en aquest aspecte, més aviat al contrari. Així doncs, per
exemple, la reforma impulsa de manera considerable el
teletreball, la qual cosa implica més conciliació de la vida
familiar i professional. Afavoreix que moltes dones puguin
compaginar l'atenció a la seva família amb la feina, ja que
poden treballar des de casa.
Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 4025/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LIX). (BOPIB
núm. 49, de 1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'Ib-Salut,
quina quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la
despesa suposa turisme sanitari, s'adaptarà la normativa
europea i quina documentació la justifica?

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3169/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a crèdit
disponible d'Educació. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).
En el cas que el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats no comparegui al Parlament per explicar les
repercussions del Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, anunciat pel Govern el passat 30 d'abril, com afectarà
la declaració de crèdit indisponible d'Educació que contempla
l'esmentat pla?
La declaració de pressupost bloquejat no ha afectat,
l'execució pressupostària de 2012 ja ha acabat.

La que se'n deriva de l'aplicació del RD 16/2012, de la
condició d'assegurament.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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W)
A la Pregunta RGE núm. 4162/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a lliure elecció
de llengua (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Amb relació a la lliure elecció de llengua del primer
ensenyament que vol implantar la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, els centres educatius hauran de canviar
el seu projecte lingüístic?
D'acord amb l'article 8 de l'ordre de 12 de maig de 1998,
l'article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística, i en aplicació de l'article 9 del Decret 92/1997, de 4
de juliol, el centre determinarà les adaptacions pedagògiques
necessàries per tal de garantir els drets lingüístics individuals
dels alumnes i d'assegurar, alhora, que pugui ser satisfeta la
necessitat de domini de les dues llengües oficials al final del
període de l'escolaritat obligatòria, d'acord amb el que estableix
l'article 20 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril.
Palma, 29 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 4278/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a compensació
econòmica per assistència a consells d'administració. (BOPIB
núm. 50, de 8 de juny de 2012).
Quina és la compensació econòmica que reben els
assistents als diferents consells d'administració dels ens que
conformen el sector de l'administració pública de la comunitat
autònoma?
Us tramet adjunta la documentació solAlicitada sobre la
compensació econòmica que reben els assistents als diferents
consells d'administració dels ens que conformen el sector de
l'administració pública de la comunitat autònoma.
Palma, 31 de gener de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4289/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a consell
social de la UIB. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).
És conscient, Sr. Conseller, que amb la seva proposta de
renovació del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears ha provocat que el Consell de Govern hagi duit a
terme un acord de nomenament de membres ilAlegal?

Els nomenaments s'han ajustat estrictament a la legalitat i les
propostes dels òrgans proposants han estat acceptades.
Palma, 28 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4774/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines
del sector públic. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Per què el conseller d'AAPP (a diferència dels altres
consellers) no és capaç de contestar concretament a la
pregunta de quantes persones, en total, constaven a cada una
de les nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents actualment de la seva conselleria en
els mesos de febrer de 2011 i de 2012, ni quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en
aquells mesos?
Atès que, d'acord amb el que disposa el Decret 23/2011, de
5 d'agost, la Conselleria d'Administracions Públiques té
adscrites, com a organisme autònom, l'Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP), com a empreses públiques,
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) i
Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, SA, actualment
CAIB Patrimoni SAU, i com a consorcis, el Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat i el Consorci d'Informàtica Local de
Mallorca (CILMA), us inform, segons les dades trameses per les
pròpies entitats, del següent:
- Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP):
El mes de febrer de 2011 constaven 54 persones a l'EBAP,
amb un import total de retribucions de 120.512,52i. A aquestes
despeses caldria afegir els costos d'empresa.
Febrer 2011:
Retribucions:
Febrer 2012:
Retribucions:

Total empleats:
120.512,52i
Total empleats:
86.777,10i

54
39

- Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU):
El total de persones que constaven en nòmina el febrer de
2011 eren 113 i el febrer de 2012 eren 107.
Pel que fa a les quanties de les nòmines varen ser:
2011:
Import brut:
222.769,48i
Import net:
175.070,34i
2012:
Import brut:
206.070,17i
Import net:
159.704,39i
- CAIB Patrimoni SAU:
El total de persones que constaven a les nòmines de febrer
dels anys 2011 i 2012, de les quals s'adjunta còpia, eren dos en
ambdós anys.
El total de les quanties netes de cadascuna de les nòmines va
ser el següent:
Febrer 2011:
Febrer 2012:

Gerent:
Adjunt:
Gerent:
Adjunt:

3.081,71i
1.269,45i
2.653,88i
1.236,41i
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- Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat:
Des del mes de febrer de 2011 fins al dia 31 de desembre de
2011 va estar contractada una única persona, que era la gerent
del consorci, la Sra. Laura Añibarro Juan, amb un sou brut de
3.596,45i mensuals.
Des del dia 17 de gener de 2012 hi ha únicament contractat
el gerent del consorci el Sr. Eirikur Francisco Casadesús
Baldursson, amb una retribució bruta mensual de 3.596,45i.
- Consorci d'Informàtica Local de les Illes Balears (CILMA).
Any 2011 (febrer), 30 persones en nòmina, amb un total de
60.296,19i bruts, (46.494,25i nets).
Any 2012 (febrer), 29 persones en nòmina, amb un total de
58.291,34i bruts (44.526,45i nets).
Marratxí, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5624/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a primera
hipoteca. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quines són les condicions de la primera hipoteca signada
amb entitats financeres el juny del 2012?
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5882/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a programa "British
Council". (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quines són les previsions que té el Govern amb relació al
programa del "British Council" que s'imparteix a dos centres
de Mallorca (centre de primària i IES d'Artà) i dos centres de
Menorca (Sa Graduada i IES Cap de Llevant)?
El Programa "British Council" depèn de la signatura d'un
conveni entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i el
British Council. Nosaltres estam interessats en continuar-lo i
estam esperant la resposta del Ministeri d'Educació, Cultura i
Esports i les condicions del nou conveni.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 6281/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acomiadaments al
sector públic instrumental. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre
de 2012).

Les condicions pactades amb cada una de les entitats
financeres que han participat en el programa Primera Hipoteca
2012, són les que es fan constar en quadre explicatiu adjunt.

Com valora el Govern de les Illes Balears el fet que el
Tribunal de Justícia de Balears (TSJIB) hagi admès a tràmit la
demanda d'UGT contra el Govern per la totalitat dels
acomiadaments realitzats al sector públic instrumental?

El quadre explicatiu adjunt queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Com qualsevol altre contenciós administratiu interposat
contra actuació, expressa o presumpta, de l'administració.

Palma, 15 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5877/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cicle formatiu
agroecològic. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Per quin motiu s'ha substituït el Cicle Formatiu
Agroecològic per l'Agropecuari per al curs 2012-13, obert fins
aleshores a Menorca per la Conselleria d'Educació?
El cicle formatiu de grau mitjà de Producció Agroecològica
s'ha substituït pel cicle formatiu de grau mitjà de Producció
Agropequària a petició del Consell Insular de Menorca, titular
del centre, una vegada consultades les associacions agràries de
Menorca.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 16 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 6343/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inici del
curs escolar 2012-2013. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Què fa comptes fer el conseller d'Educació per evitar una
vaga del sector docent a l'inici del curs escolar 2012-2013?
Afortunadament, i per mor de la feina realitzada per
l'administració i tots els agents socials i la pròpia comunitat
educativa, no es va produir una vaga a l'inici del curs.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 6410/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures fundació
hospital de Manacor. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quantes factures han estat emeses a la Fundació Hospital
de Manacor per l'emissió de còpies de la història clínica, així
com per l'emissió d'altres documents que formen igualment
part de la història (informes, informes de certificats mèdics,
resultats de proves emmagatzemades en discs compactes,
etcètera) de persones amb dret a l'assistència sanitària (amb
targeta sanitària individual) des de juliol de 2011 a dia 23
d'agost de 2012?
Del període juliol 2011 a 23 d'agost de 2012 s'han emès 47
factures.
A la instrucció 13/2012, de 18 de setembre, de la directora
general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual
s'estableixen criteris d'actuació amb relació al cobrament de les
còpies de les històries clíniques del sistema sanitari públic de les
Illes Balears a usuaris que tenen reconegut el dret a l'assistència
sanitària, es recordà a totes les gerències el necessari
compliment de la normativa vigent, i si per error s'havia cobrat
a persones amb dret a l'assistència sanitària s'hauria de retornar
el cobrat indegudament d'ofici.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social :
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A les preguntes RGE núm. 6430/12 i 6558/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives
a sentència segregació nins i nines als centres educatius.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Davant la sentència que declara inconstitucional la
segregació de nins i nines en els centres educatius, pensa el Sr.
Conseller d'Educació acatar la sentència del Suprem? Davant
la sentència que declara inconstitucional la segregació de nins
i nines en els centres educatius (publicada el 22 d'agost pel
diari El País), pensa el conseller d'Educació acatar la
sentència del Suprem?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats sempre
acatarà les sentències del Tribunal Suprem.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 6741/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a designació equip
directiu a l'IES Josep Miquel i Guàrdia. (BOPIB núm. 64, de
21 de setembre de 2012).
Quin procediment ha seguit el conseller d'Educació per a
designar director i equip directiu a l'IES Josep Miquel i
Guàrdia?

En primer lloc, cal remarcar que el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats no designa els equips directius dels
centres. La directora general de Recursos Humans du a terme
els nomenaments dels directors i un cop aquests són nomenats
ells mateixos proposen l'equip directiu del seu centre, juntament
amb la resta de professorat del claustre.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 6904/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla
hidrològic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).
Quan fa comptes aprovar aquest govern el Pla Hidrològic
de les Illes Balears?
Amb relació a la iniciativa parlamentària indicada la
Direcció General de Recursos Hídrics informa el següent:
1. El Consell de Govern, de 14 d'octubre de 2011, va aprovar
l'acord de solAlicitar al Consell de Ministres, per conducte
del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, la
suspensió de l'aprovació definitiva del Pla Hidrològic de les
Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern de 25 de febrer
de 2011, per a la seva subjecció a un nou tràmit d'informació
pública i audiència, ateses les solAlicituds presentades per
distints sectors socioeconòmics, colAlegis professionals i
ajuntaments.
2. En conseqüència, el Govern de les Illes Balears aprovarà el
Pla Hidrològic de les Illes Balears quan s'hagin complit els
tràmits indicats en el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües,
així com el Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel que
s'aprova el reglament de la planificació hidrològica.
Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6951/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pla prepara (I).
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Quina és la previsió de treballadors que a cadascuna de les
nostres illes podran acollir-se al Pla Prepara, modificat i
aprovat pel Reial Decret-Llei 23/2012, de 24 d'agost, pel que
es prorroga el programa de requalificació professional de les
persones que esgotin la protecció per l'atur?
El Programa Prepara vincula la percepció d'una subvenció
econòmica per part dels demandants d'ocupació que reuneixen
diversos requisits i, a més, la participació obligatòria en un
itinerari d'inserció personalitzat. De fet, aquesta darrera
obligació també actua com a requisit per ser beneficiari/ària de
l'ajut econòmic.
Es tracta, per tant, d'un programa que és competència directa
del SEPE, en el qual els serveis d'ocupació autonòmics
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participen assignant-hi recursos tècnics (cursos, professionals,
tallers d'ocupació, etcètera) i, per tant, difícilment des del SOIB
es pot fer una previsió dels treballadors que seran beneficiats del
Programa Prepara.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AL)
A les preguntes RGE núm. 10868/12 i 10870/12 a
10872/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles (II i IV a VI).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del Govern de les Illes Balears fora del
marc del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles que s'han alienat per part del Govern de les Illes
Balears fora del marc del Pla financer de reequilibri. Quantes
escriptures públiques d'alienació de béns immobles s'han dut
a terme per part del Govern de les Illes Balears? Relació
d'escriptures d'alienació de béns immobles que s'han dut a
terme per part del Govern de les Illes Balears.
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Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 10875/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. 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 de béns immobles l'alienació del qual està prevista
per part de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (AQUIB) en el marc del Pla financer de reequilibri.
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
AO)
A les preguntes RGE núm. 10876, 10891/12, 10942/12 i
10957/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles Agència de Turisme
de les Illes Balears, béns immobles ATB, béns immobles
Agència de Turisme de les Illes Balears i béns immobles ATB.
(BOPIB núm. 82 de 18 de gener de 2013).

Cap.
Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 10869/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
(III). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part del
Govern de les Illes Balears en el marc del Pla financer de
reequilibri.
En subhasta pública s'han venut dos immobles:
Can Fàbrega:
Consta inscrit en el Registre de la Propietat de Palma, núm.
3, en el tom 4695, llibre 343, foli 19, inscripció 9a, finca núm.
1590-N de la Secció I.
IDUFIR: 07025000490401
Referència cadastral: 0202016DD7800A0001BH
Actiu fix terreny: 100000001270-0
Actiu fix construcció: 100000001103-0
ParcelAla 7A del ParcBit de Palma de Mallorca
Consta inscrit en el Registre de la Propietat de Palma de
Mallorca, núm. 2, en el tom 4059, llibre 858, foli 16, inscripció
1a, finca núm. 57521 de la Secció VI.
IDUFIR: 07024000815986
Referència cadastral: 8676317DD6887F0001PH
Actiu fix terreny: 100000001230-0.
Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Agència Balear de Turisme de les
Illes Balears en el marc del Pla financer de reequilibri. Relació
detallada de béns immobles l'alienació dels quals està prevista
per part de l'ATB en el marc del Pla financer de reequilibri.
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals està
prevista per part de l'Agència Balear de Turisme de les Illes
Balears fora del marc del Pla financer de reequilibri. Relació
detallada de béns immobles l'alienació dels quals està prevista
per part de l'ATB fora del marc del Pla financer de reequilibri.
L'ATB no té previst alienar cap immoble en aquests
moments.
Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AP)
A les preguntes RGE núm. 10879/12 i 11011/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles CAIB Patrimoni, SA. (BOPIB núm.
82 de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de CAIB Patrimoni, SA en el marc del
Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles que s'han alienat per part de CAIB Patrimoni, SA en
el marc del Pla financer de reequilibri.
No n'hi ha cap.
Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

5124

BOPIB núm. 94 - 12 d'abril de 2013

Ordre de Publicació
AQ)
A les preguntes RGE núm. 10883/12, 10949/12 i 11213/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles Escola Balear d'Administració
Pública. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 10889/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Escola Balear d'Administració
Pública en el marc del Pla financer de reequilibri. Relació
detallada de béns immobles l'alienació dels quals està prevista
per part de l'Escola Balear de l'Administració Pública fora del
marc del Pla financer de reequilibri. Relació d'escriptures
públiques d'alienació de béns immobles que s'han dut a terme
per part de l'Escola Balear d'Administració Pública.

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) en el marc del Pla financer de reequilibri.

No hi ha cap relació detallada de béns immobles l'alienació
dels quals estigui prevista per part de l'Escola Balear
d'Administració Pública ni dins ni fora del marc del Pla financer
de reequilibri, per tant, tampoc no hi ha relació d'escriptures.
Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AR)
A les preguntes RGE núm. 10885/12, 10951/12, 11017/12,
11083/12, 11149/12 i 11215/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles
Espais de Natura Balear. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part d'Espais de Natura Balear en el marc del
Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles l'alienació dels quals està prevista per part d'Espais
de Natura Balear fora del marc del Pla financer de reequilibri.
Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per part
d'Espais de Natura Balear en el marc del Pla financer de
reequilibri. Relació detallada de béns immobles que s'han
alienat per part d'Espais de Natura Balear fora del marc del
Pla financer de reequilibri. Quantes escriptures públiques
d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per part
d'Espais de Natura Balear? Relació d'escriptures públiques
d'alienació de béns immobles que s'han dut a terme per part
d'Espais de Natura Balear.
Espais de Natura Balear no està tramitant ni ha tramitat en
aquesta legislatura cap expedient d'alienació de béns immobles.
Palma, 28 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

No hi ha béns immobles l'alienació dels quals estigui
prevista per part de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) en el marc del Pla financer de reequilibri.
Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 10893/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
IBISEC. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'IBISEC en el marc del Pla financer
de reequilibri.
Per part de l'IBISEC no està prevista cap alienació de béns
immobles en el marc del Pla financer de reequilibri.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AU)
A les preguntes RGE núm. 10896/12, 10962/12, 11028/12,
11094/12, 11160/12 i 11226/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles
Institut Balear de la Natura (IBANAT). (BOPIB núm. 82 de 18
de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'IBANAT en el marc del Pla financer
de reequilibri. Relació detallada de béns immobles l'alienació
dels quals està prevista per part de l'IBANAT fora del marc del
Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles que s'han alienat per part de l'IBANAT en el marc
del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles que s'han alienat per part de l'IBANAT fora del
marc del Pla financer de reequilibri. Quantes escriptures
públiques d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per
part de l'IBANAT? Relació d'escriptures públiques d'alienació
de béns immobles que s'han dut a terme per part de lIBANAT.
L'IBANAT no està tramitant ni ha tramitat en aquesta
legislatura cap expedient d'alienació de béns immobles.
Palma, 28 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AV)
A les preguntes RGE núm. 10900/12, 10966/12, 11032/12,
11098/12, 11164/12 i 11230/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de
l'Institut de Biologia Animal, SA. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Institut de Biologia Animal, SA en el
marc del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles l'alienació dels quals està prevista per part de
l'Institut de Biologia Animal, SA fora del marc del Pla financer
de reequilibri. Relació detallada de béns immobles que s'han
alienat per part de l'Institut de Biologia Animal, SA en el marc
del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles que s'han alienat per part de l'Institut Balear de
Biologia Animal, 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 l'Institut de Biologia
Animal, SA? Relació d'escriptures públiques d'alienació de
béns immobles que s'han dut a terme per part de l'Institut de
Biologia Animal, SA.
IBABSA no està tramitant ni ha tramitat en aquesta
legislatura cap expedient d'alienació de béns immobles.
Palma, 31 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AX)
A les preguntes RGE núm. 10904/12 i 11036/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles Palau de Congressos, SA. (BOPIB
núm. 82 de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Palau de Congressos de Palma, SA en
el marc del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de
béns immobles que s'han alienat per part de Palau de
Congressos de Palma, SA en el marc del Pla financer de
reequilibri.
La societat Palau de Congressos no està afectada pel Pla
financer de reequilibri.
Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AY)
A les preguntes RGE núm. 10906/12 i 10972/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles Ports de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Ports de les Illes Balears en el marc
del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles l'alienació dels quals està prevista per part de Ports
de les Illes Balears fora del marc del Pla financer de
reequilibri.
Ports de les Illes Balears no té previst alienar cap bé
immoble en aquests moments.
Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AZ)
A les preguntes RGE núm. 10907/12 i 11105/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles Promocions Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, SA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Promocions Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, SA en el marc del Pla financer de reequilibri.
Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per part
de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears fora
del marc del Pla financer de reequilibri.
No existeix cap societat mercantil amb el nom Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA. Per tant, la
resposta a les anteriors qüestions és que no n'hi ha.
Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 10910/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
de les Illes Balears (SOIB) en el marc del Pla financer de
reequilibri.
El SOIB no té prevista cap alienació de cap immoble.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BB)
A les preguntes RGE núm. 10913/12, 10979/12, 11045/12,
11111/12, 11177/12 i 11243/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles
Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

El Govern de les Illes Balears està en contacte amb el
ministeri amb la finalitat d'obtenir les empreses i el nombre de
treballadors totals que es varen acollir a aquesta bonificació el
passat mes de novembre, atès que les estadístiques indicatives
s'han d'obtenir sobre les bases de dades de la Tresoreria i del
SEP que pertanyen al ministeri. En aquests moments encara no
tenim les dades.

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Serveis Ferroviaris de Mallorca en el
marc del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles l'alienació dels quals està prevista per part de
Serveis Ferroviaris de Mallorca fora del marc del Pla financer
de reequilibri. Relació detallada de béns immobles que s'han
alienat per part de Serveis Ferroviaris de Mallorca en el marc
del Pla financer de reequilibri. Relació detallada de béns
immobles que s'han alienat per part de Serveis Ferroviaris de
Mallorca fora del marc del Pla financer de reequilibri.
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns immobles
s'han dut a terme per part de Serveis Ferroviaris de Mallorca?
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns immobles
que s'han dut a terme per part de Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

Palma, 12 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Serveis Ferroviaris de Mallorca no està tramitant ni ha
tramitat en aquesta legislatura cap expedient d'alienació de béns
immobles.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats convocarà
l'any 2014 oposicions de personal docent per consolidar llocs de
feina i la plantilla dels centres.

Palma, 31 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 197/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a oposicions
de personal docent. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
convocar oposicions de personal docent l'any 2013, tal com va
anunciar el mes de novembre de 2011?

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 10916/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles Fundació d'Àrea de Creació Acústica (ACA).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 198/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament
copagament farmacèutic (I). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Àrea de Creació Acústica
(ACA) en el marc del Pla financer de reequilibri.

Quan pensa la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social reintegrar als pensionistes l'excés de pagament per
copagament farmacèutic produït des de dia 1 de juliol de
2012?

La Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) no ha alienat
cap bé immoble.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social ha
reintegrat d'ofici als pensionistes les quantitats corresponents als
mesos de juliol i agost la darrera setmana del mes de gener.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 171/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus acollits als descomptes de Seguretat Social
(I). (BOPIB núm. 82 de 18 de gener de 2013).
Quants de 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?

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 199/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament
copagament farmacèutic (II). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).
Com pensa la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social reintegrar als pensionistes l'excés de pagament per
copagament farmacèutic produït des de dia 1 de juliol de
2012?
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La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
reintegrarà d'ofici l'import que excedeixi del límit establert per
nivell de renda de forma bimestral i sempre i quan la quantitat
sigui igual o superior a 10 euros. En cas que la quantia a
retornar sigui menor a 10 euros, aquesta s'acumularà i es pagarà
quan la quantitat acumulada arribi als 10 euros.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 214/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a compatibilitat de
feina amb una segona activitat privada. (BOPIB núm. 82, de
18 de gener de 2013).
En quina data va solAlicitar i en quina se li va atorgar a la
docent interina Sra. Alejandra Marquina i Padilla la
compatibilitat de la seva feina amb una segona activitat
privada?
La Sra. Alejandra Marquina i Padilla va solAlicitar la
compatibilitat dia 4 d'octubre de 2012 i se li va atorgar el dia 8
d'octubre de 2012.
Palma, 28 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
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BJ)
A la Pregunta RGE núm. 336/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a biblioteca Can Sales.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Quines mesures s'han pres per resoldre els problemes i les
mancances de la biblioteca Can Sales?
La Biblioteca Pública de Palma és un centre de titularitat
estatal que gestiona la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
ha seguit el procediment corresponent de comunicar al Ministeri
de Cultura, Educació i Esport, expressament a la Gerència de
Coordinació Bibliotecària, la relació de desperfectes i situació
deficitària en què es troben les instalAlacions de la biblioteca,
especialment pel que fa a la climatització del centre.
Des de l'inici de la legislatura, s'ha intentat donar resposta a
les mancances i deficiències que presentava la biblioteca de
Palma. La solució d'aquestes qüestions, atès que és un centr de
titularitat estatal, correspon al Ministeri de Cultura, Educació i
Esport.
De manera reiterada s'ha insistit una vegada i una altra al
ministeri perquè solucioni el problema de la biblioteca de
Palma i fa gairebé dos mesos vàrem rebre la visita d'un tècnic
que va revisar les instalAlacions de la biblioteca i va avaluar les
deficiències.
Estam a l'espera d'una resposta per part del ministeri, com
queda vigent a la darrera carta enviada el 5 de febrer de 2013 a
la subdirectora general de Coordinació Bibliotecària.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

BI)
A la Pregunta RGE núm. 335/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a joves creadors.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Quines ajudes s'han establert per tal de donar suport als
joves creadors?
L'Institut Balear de la Joventut ha convocat i desenvolupat
els certàmens del Programa Cultural Art Jove 2012 en matèria
de suport a joves creadors. La relació de certàmens convocats
és la següent:
• Certamen Carnet Jove d'Arts Plàstiques.
• Certamen Carnet Jove de Música per a joves intèrprets
en la modalitat de solistes.
• Certamen Carnet Jove 'Audiovisuals.
• Certamen de Fotografia CooperArt.
• Certamen d'Arquitectura Òpera Prima.
Palma, 8 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 338/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes edició. (BOPIB
núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
S'han previst ajudes per a l'edició de llibres singulars o de
llibres adreçats a àmbits minoritaris?
L'Institut d'Estudis Baleàrics ha continuat la línia d'edició de
llibres que reflecteixen la realitat social i cultural de les nostres
illes.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 339/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a Institut d'Estudis
Baleàrics. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
A quins acords ha arribat l'Institut d'Estudis Baleàrics amb
el gremi d'editors?
El passat 5 de gener el BOIB publicava la resolució del
president de l'Institut d'Estudis Baleàrics segons la qual es
convocaven les subvencions per donar suport a tot tipus de
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projectes culturals en l'àmbit de la literatura, el còmic i el
pensament per a l'any 2013.
Aquestes subvencions, que estaran obertes durant tot l'any,
van adreçades al suport a la creació de llibres i a la seva
promoció dins i fora de la nostra comunitat autònoma, així com
al suport a la traducció.
Aquestes subvencions estan destinades en la major part a
editors amb residència fiscal a les Illes Balears. Per tal
d'explicar-les l'Institut d'Estudis Baleàrics es va reunir amb tots
ells en dues trobades.
A més de tot això, l'Institut d'Estudis Baleàrics té previst fer
diverses actuacions encaminades a promoure la tasca editorial
a fora i a fomentar les trobades de formació amb els editors.
En definitiva, són acords que l'Institut d'Estudis Baleàrics ha
anat tancant amb els editors a fi de promoure la seva feina, fer
la seva tasca més eficient i donar subvencions a les seves
publicacions.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 340/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a Espai Mallorca.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Pensa implicar-se el Govern de les Illes Balears en la
solució de l'Espai Mallorca?
Un dels principals objectius de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats és la promoció i difusió de la cultura de
les Illes Balears. La Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats a través de la Direcció General de Cultura i
Joventut i del Departament de Cultura, té un interès especial a
donar a conèixer les activitats relacionades amb la literatura, la
música, les arts escèniques i les arts plàstiques i l'Espai
Mallorca de Barcelona ha esdevingut un instrument molt útil per
dur a terme aquesta tasca de promoció i difusió.
En nombroses ocasions el Govern de les Illes Balears ha
manifestat el seu suport i interès a colAlaborar amb l'Espai
Mallorca de Barcelona duent-li activitats.
La gestió de l'Espai Mallorca de Barcelona correspon al
Gremi d'Editors que juntament amb el Consell Insular de
Mallorca són els encarregats de donar solució a les qüestions
econòmiques i administratives de l'Espai.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 341/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a programació de
l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013).
Quina programació s'ha establert per al 2013 a l'Institut
d'Estudis Baleàrics?
L'Institut d'Estudis Baleàrics continua totes les tasques i
projectes que tenien programades l'antic COFUC i l'IEB abans

de dur a terme la fusió, així com les tasques de l'Institut Ramón
Llull.
Les línies principals de feina són les següents:
• Cursos de llengua catalana a tots els nivells per a gent
adulta.
• Dues convocatòries d'exàmens de tots els nivells de
llengua catalana realitzats a diverses localitats de les
illes.
• Manteniment dels centres d'autoaprenentatge a Palma,
Inca, Ciutadella i Eivissa
• Campanya per al foment de la lectura entre escolars.
• Edicions de materials específics per a l'alumnat
d'ensenyament secundari d'autors de les Illes Balears.
• Participació en esdeveniments culturals illencs, tant
literaris com de totes les modalitats artístiques.
• Projecció exterior de la cultura balear: Línia d'ajuts
dirigida a l'edició de llibres, a l'organització de fires i
festival, als desplaçaments per participar en fires i
festivals i al subtitulat.
• Organització i/o participació en esdeveniments
específics en totes les disciplines urbanístiques.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 429/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a deute amb
centres públics. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Ens podria dir el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats el motiu pel qual la Conselleria ja ha saldat el
deute que tenia en dotació econòmica amb els centres
concertats i no ho ha fet amb els de l'ensenyament públic?
El deute de despeses de funcionament que es mantenia amb
els centres d'ensenyament concertat es va saldar amb el Fons de
Liquiditat Autonòmic (FLA), ja que mitjançant aquest fons es
podien liquidar obligacions reconegudes amb tercers.
Els centres docents públics no tenen la consideració de
tercers ja que la seva personalitat jurídica és la mateixa que la
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
A data d'avui s'ha fet un esforç de tresoreria i s'han abonat
també les despeses de funcionament de centres públics.
Per tant, actualment els dos tipus de centres es troben en
igualtat pel que fa als pagaments de les despeses de
funcionament.
Palma, 15 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BP)
A les preguntes RGE núm. 467/13, 493/13 i 494/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a gestió del port de Ciutadella (I a III). (BOPIB núm.
85, de 8 de febrer de 2013).
Ha elaborat o encarregat la Conselleria de Turisme i
Esports algun estudi o informe sobre la viabilitat i les
repercussions de la cessió de la gestió del port de Ciutadella
al seu ajuntament, tal com ha solAlicitat formalment el plenari
de l'esmentat consistori? Quan té previst el Govern de les Illes
Balears fer efectiva la cessió de la gestió del port de Ciutadella
al seu ajuntament, tal com ha solAlicitat formalment el plenari
de l'esmentat consistori? En quines condicions econòmiques es
pensa dur a terme la cessió de la gestió del port de Ciutadella
al seu ajuntament, tal com ha solAlicitat formalment el plenari
de l'esmentat consistori?
L'activitat portuària és una activitat supramunicipal, per tant
no està prevista la cessió de la gestió del port de Ciutadella a
l'ajuntament i no hi ha cap estudi al respecte.
Palma, 13 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
Ordre de Publicació
BQ)
A les preguntes RGE núm. 535/13 a 537/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Isabel Oliver i Sagreras,
relatives a participació privada a FITUR (I a III). (BOPIB
núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
A causa de les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.
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Ordre de Publicació

B)

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
7607/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3472/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la solAlicitud esmentada, de la rectora de la UIB i de l'equip
rectoral, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
sobre la situació actual de la UIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les
proposicions no de llei RGE núm. 349/13 i 379/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3712/13,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, 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 les proposicions no de llei esmentades, relatives a suport a
la declaració de Menorca Cultura Talaiòtica com a patrimoni
mundial de la UNESCO i a impuls a la creació d'una mesa de
diàleg permanent del Govern de les Illes Balears amb les
associacions i el colAlectiu d'autònoms de les Illes Balears
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013) siguin tramitades per
aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 6720/12.
D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3531/13,
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 interpelAlació esmentada, relativa a polítiques de
Seguretat Social i d'ocupació (BOPIB núm. 63, de 14 de
setembre de 2012) sigui tramitada per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 1682/12.

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 d'abril de 2013, el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS retira la interpelAlació esmentada, relativa a
Platja de Palma, publicada al BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 295/13.
A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 d'abril de 2013, la Mesa, trobant-s'hi
formalment constituïda, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3751/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, 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 interpelAlació
esmentada, relativa a gestió de recursos humans de
l'Administració i del sector públic instrumental (BOPIB núm.
84, d'1 de febrer de 2013) sigui tramitada per aquest
procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Adscripció del diputat Hble. Sr. David Abril i Hervás al
Grup Parlamentari MÉS.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm. 3704/13
i 3705/13, presentats pel diputat Sr. David Abril i Hervás i pel
portaveu del Grup Parlamentari, respectivament, i queda
assabentada de la solAlicitud d'incorporació d'aquest diputat al
grup esmentat i de l'acceptació per part del seu portaveu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Incorporació del diputat Hble. Sr. David Abril i Hervás a
diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3706/13, del Grup
Parlamentari MÉS, i resta assabentada de la incorporació del
diputat Hble. Sr. David Abril i Hervás a la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts i a la Comissió de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència mitjançant resolució de dia 2 de
setembre de 2011, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2184/2011, de dia 8 de setembre de 2011, i en ús de les facultats
previstes a l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears, aprovà el nomenament del Sr. David Abril i
Hervás, com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, amb categoria administrativa assimilada a la de cap de
negociat (grup C1, nivell 23), amb efectes econòmics i
administratius des de dia 6 de setembre de 2011.
Atès l'escrit amb RGE núm. 3702/2013. de dia 9 d’abril de
2013, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant el qual solAlicita el cessament del Sr. David Abril i
Hervás com a personal eventual adscrit al grup esmentat amb
efectes econòmics i administratius des de dia 8 d’abril de 2013.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. David Abril i Hervás com a personal
eventual amb categoria administrativa assimilada a la de cap
de negociat (grup C1, nivell 23) adscrit al servei del Grup
Parlamentari MÉS, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 8 d’abril de 2013.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 9 d’abril de 2013.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
D)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris vacants i dotades
pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari MÉS mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 3702/2013, de dia 9 d’abril de 2013,
solAlicita el nomenament de la Sra. Bàrbara Sastre i Bauzà
com a personal eventual adscrita al servei del grup
parlamentari anterior.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Bàrbara Sastre i Bauzà com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari MÉS, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 9 d’abril de 2013.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 9 d’abril de 2013.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Margalida Durán i Cladera.
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