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públics (IV).
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privades (II).
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ginecòlogues a cada hospital públic (II).
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X) RGE núm. 4658/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (I).
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Y) RGE núm. 4659/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (II).
5399
Z) RGE núm. 4660/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (III).
5399
AA) RGE núm. 4661/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (IV).
5399
AB) RGE núm. 4662/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (V).
5399
AC) RGE núm. 4663/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (VI).
5399
AD) RGE núm. 4664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (VII).
5399
AE) RGE núm. 4665/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (VII).
5400
AF) RGE núm. 4666/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (VIII).
5400
AG) RGE núm. 4667/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (IX).
5400
AH) RGE núm. 4668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (X).
5400
AI) RGE núm. 4669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XI).
5400
AJ) RGE núm. 4670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XII).
5400
AK) RGE núm. 4671/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XIII).
5400
AL) RGE núm. 4672/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XIV).
5401
AM) RGE núm. 4673/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr.
Alpha Pam (XV).
5401
AN) RGE núm. 4674/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XVI).
5401
AO) RGE núm. 4675/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XVII).
5401
AP) RGE núm. 4676/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XVIII).
5401
AQ) RGE núm. 4677/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XIX).
5401
AR) RGE núm. 4678/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XX).
5401
AS) RGE núm. 4679/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XXI).
5402
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AT) RGE núm. 4680/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XXII).
5402
AU) RGE núm. 4681/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XXIII).
5402
AV) RGE núm. 4682/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XXIV).
5402
AX) RGE núm. 4683/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XXV).
5402
AY) RGE núm. 4684/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XXVI).
5402
AZ) RGE núm. 4685/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam (XXVII).
5402
BA) RGE núm. 4686/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió dedicada
a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies i els casos concrets (I).
5403
BB) RGE núm. 4687/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió dedicada
a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies i els casos concrets (II).
5403
BC) RGE núm. 4688/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió dedicada
a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies i els casos concrets (III).
5403
BD) RGE núm. 4689/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió dedicada
a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies i els casos concrets (IV).
5403
BE) RGE núm. 4690/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió dedicada
a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies i els casos concrets (V).
5403

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4651/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi
de polítiques del nou govern.
5404
B) RGE núm. 4652/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària correcta.
5405
C) RGE núm. 4702/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mort d'un ciutadà
per tuberculosi.
5405
D) RGE núm. 4754/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a la targeta
sanitària.
5405
E) RGE núm. 4755/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avanços amb el Pla
d'Ocupació.
5405
F) RGE núm. 4758/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fires de Barcelona
i Bilbao.
5405
G) RGE núm. 4759/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tren de Llevant.
5405
H) RGE núm. 4760/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del Centre
d'interpretació del Parc Nacional de Cabrera.
5406
I) RGE núm. 4761/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació del
professorat per impartir anglès.
5406
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J) RGE núm. 4762/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs de trasllats.
5406
K) RGE núm. 4763/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
telemàtic d'escolarització.
5406
L) RGE núm. 4764/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornada
d'innovació social i empresa.
5406

(I).

M) RGE núm. 4765/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
5406

N) RGE núm. 4766/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
(II).
5406
O) RGE núm. 4767/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sector educatiu.
5407
P) RGE núm. 4768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segregació
a les escoles.
5407
Q) RGE núm. 4769/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demolició de
l'Hotel Rocamar.
5407
R) RGE núm. 4770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut
dels ciutadans de les nostres illes.
5407
S) RGE núm. 4771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència
de les competències de promoció turística als consells insulars.
5407

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4539/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acord contra el frau al
sector de l'hoteleria.
5408
B) RGE núm. 4637/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lloguer d'habitatges per
a ús de vacances.
5408

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4497/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a drets civils de les persones homosexuals.

5408

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4490/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del dret a la lliure elecció de les dones al seu embaràs.
5409
B) RGE núm. 4492/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pla de xoc contra l'atur i la pobresa a Balears.

5410

C) RGE núm. 4498/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a en favor de la memòria històrica.

5410

D) RGE núm. 4499/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Llevant.

5411

E) RGE núm. 4536/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no canviam dèficit per finançament.

5412

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les preguntes RGE núm. 5416/12 i 5417/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a noves línies
del PDR I i II.
5412
B) A la Pregunta RGE núm. 6244/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a ajuts per a rehabilitació
d'habitatge 2.
5412

5380
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C) A la Pregunta RGE núm. 6744/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a oferta formativa en matèria
de salut a Menorca.
5413
D) A la Pregunta RGE núm. 6785/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a compliment de la Llei
de suport als emprenedors 2.
5413
E) A la Pregunta RGE núm. 7447/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació de la Llei de bona
administració i bon govern.
5413
F) A la Pregunta RGE núm. 7548/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XIII).
5414
G) A la Pregunta RGE núm. 7815/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a política de personal
5414
H) A la Pregunta RGE núm. 7836/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias , relativa a adoctrinament (II).
5414
I) A la Pregunta RGE núm. 7895/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a conveni sanitari de
persones immigrades.
5414
J) A la Pregunta RGE núm. 7897/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a copagament de
pensionistes discapacitats.
5414
K) A la Pregunta RGE núm. 7899/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a convenis amb entitats
locals.
5414
L) A la Pregunta RGE núm. 7900/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a retalls de la
dependència.
5415
M) A la Pregunta RGE núm. 8141/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de farmàcia
(II).
5415
N) A la Pregunta RGE núm. 8143/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de farmàcia
(IV).
5415
O) A la Pregunta RGE núm. 8144/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de farmàcia
(V).
5415
P) A la Pregunta RGE núm. 8145/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de farmàcia
(VI).
5415
Q) A la Pregunta RGE núm. 8225/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a DOT.

(I).

5415

R) A la Pregunta RGE núm. 8260/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comunicat d'APROBA
5416

S) A les preguntes RGE núm. 8514, 8573, 8682, 8740, 8798, 8856, 8914, 8972, 9030, 9088, 9146 i 9204/12, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb les empreses:
PONTMOLINS, SL; Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario, SL; Gestión Hospitalaria Balears, SL; Hospital General
de Muro, SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de Viabilidad Fiscal, SL; AMJ Asesoría Jurídica-Económica, SL; ROYALGAME, SL;
REBERSEC, SL; PRESTTO, ROYALMATIC, SL i Instituto Médico Balears.
5416
T) A la pregunta RGE núm. 9109/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Gesma amb
PRESTTO.
5416
U) A la Pregunta RGE núm. 9251/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de Cabrera
(XIV).
5416
V) A la Pregunta RGE núm. 9321/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Xarxa Balear
d'investigadors en malalties d'esquena.
5416
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X) A la Pregunta RGE núm. 9329/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interlocutor directe
amb les associacions de malalts.
5417
Y) A la Pregunta RGE núm. 9330/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinador municipal
de salut.
5417
Z) A la Pregunta RGE núm. 9367/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels fulletons de la
campanya de prevenció del mosquit tigre.
5417
AA) A la Pregunta RGE núm. 9397/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves a centres
educatius (II).
5417
AB) A la Pregunta RGE núm. 9398/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves a centres
educatius (III).
5418
AC) A la Pregunta RGE núm. 9399/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves a centres
educatius (IV).
5418
AD) A la Pregunta RGE núm. 9664/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a mancances en
l'equipament de material escolar.
5418
AE) A la Pregunta RGE núm. 10320/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places concertades
a centres de dia per municipis.
5418
AF) A la Pregunta RGE núm. 10321/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places concertades
residencials per municipis.
5419
AG) A la Pregunta RGE núm. 10322/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a aportació econòmica
amb places concertades a centres de dia.
5419
AH) A la Pregunta RGE núm. 10331/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Centre d'alzheimer
de Ciutadella.
5419
AI) A la Pregunta RGE núm. 10387/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a acomiadaments
a IBJOVE.
5420
AJ) A la Pregunta RGE núm. 10388/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a acomiadaments
a IBJOVE (II).
5420
AK) A les preguntes RGE núm. 10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10467, 10468, 10469, 10470, 10471, 10472,
10473, 10474 i 10475/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a fondejos al Parc Nacional de Cabrera (I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV i XVI).
5420
AL) A la Pregunta RGE núm. 10476/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a manteniment del Parc
Nacional de Cabrera.
5420
AM) A la Pregunta RGE núm. 10479/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques mòbils
(II).
5421
AN) A la Pregunta RGE núm. 10507/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació laboral (III).
5421
AO) A la Pregunta RGE núm. 10509/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a taxa d'inserció laboral.
5421
AP) A la Pregunta RGE núm. 10510/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a colAlaboracions
gestionades pel SOIB.
5421
AQ) A la pregunta RGE núm. 10877/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència Tributària de les Illes Balears.
5421
AR) A la Pregunta RGE núm. 10884/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
5421
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AS) A la Pregunta RGE núm. 10894/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
Balear de la Dona.
5421
AT) A la Pregunta RGE núm. 10917/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
5422
AU) A la Pregunta RGE núm. 10919/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
5422
AV) A la Pregunta RGE núm. 10922/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
5422
AX) A la Pregunta RGE núm. 10941/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
5422
AY) A la Pregunta RGE núm. 10950/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
5422
AZ) A la Pregunta RGE núm. 10954/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
GESMA.
5422
BA) A la Pregunta RGE núm. 10961/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
Balear de la Joventut.
5423
BB) A la Pregunta RGE núm. 10983/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
5423
BC) A la Pregunta RGE núm. 10985/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
5423
BD) A la Pregunta RGE núm. 11051/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
5423
BE) A la Pregunta RGE núm. 11056/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació de Pràctica Jurídica.
5423
BF) A la Pregunta RGE núm. 11063/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Menorquina de l'Opera.
5424
BG) A la Pregunta RGE núm. 11073/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
5424
BH) A la Pregunta RGE núm. 11092/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
Balear de la Dona.
5424
BI) A la Pregunta RGE núm. 11115/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
5424
BJ) A la Pregunta RGE núm. 11117/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
5424
BK) A la Pregunta RGE núm. 11118/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
5424
BL) A la Pregunta RGE núm. 11128/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears.
5424
BM) A la Pregunta RGE núm. 11138/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
5424
BN) A la Pregunta RGE núm. 11139/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
5425
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BO) A la Pregunta RGE núm. 11158/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
Balear de la Dona.
5425
BP) A la Pregunta RGE núm. 11159/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Institut Balear de la Joventut.
5425
BQ) A la Pregunta RGE núm. 11181/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
5425
BR) A les preguntes RGE núm. 11183/12 i 11249/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns
immobles Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
5425
BS) A la Pregunta RGE núm. 11224/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
Balear de la Dona.
5425
BT) A la Pregunta RGE núm. 11225/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Institut Balear de la Joventut.
5426
BU) A la Pregunta RGE núm. 11247/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
5426
BV) A la pregunta RGE núm. 11258/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.
5426
BX) A les preguntes RGE núm. 115/13 a 118/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a pagament
del cànon fix i variable.
5426
BY) A la Pregunta RGE núm. 269/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al centre Es
Pinaret (desembre 2012).
5426
BZ) A la Pregunta RGE núm. 270/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al centre
socioeducatiu d'incorporació social (desembre 2012).
5426
CA) A la Pregunta RGE núm. 325/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per suspensió
de complements.
5426
CB) A la Pregunta RGE núm. 499/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a valoració estudi relatiu al
descompte de resident.
5427
CC) A la Pregunta RGE núm. 525/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estudi comparatiu del cost del
bitllet de turista espanyol per illes.
5427
CD) A la Pregunta RGE núm. 526/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost del bitllet de turista a
Menorca.
5427
CE) A la Pregunta RGE núm. 542/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pressupost per a
l'execució de mesures en medi obert.
5427
CF) A la Pregunta RGE núm. 544/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pressupost per a la
sensibilització sobre la justícia juvenil.
5427
CG) A la Pregunta RGE núm. 545/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa ALTER.
5428
CH) A la Pregunta RGE núm. 546/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a persones amb
mobilitat reduïda.
5428
CI) A la pregunta RGE núm. 550/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a associacionisme
familiar.
5428
CJ) A la pregunta RGE núm. 551/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Dia Internacional de
la Família.
5428
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CK) A les preguntes RGE núm. 699/13 i 700/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a mesures contra
la plaga del Morrut Vermell (I), (II).
5428
CL) A les preguntes RGE núm. 784/13 a 789/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a oficina
d'informació turística (I a III) i a espais llogats de Ports de les Illes Balears (I a III).
5428
CM) A la Pregunta RGE núm. 814/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a alts càrrecs (I).

5429

CN) A les preguntes RGE núm. 836/13 i 837/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a integració
IBABSA-SEMILLA (I i II).
5429
CO) A la pregunta RGE núm. 1011/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estalvi econòmic en la
bonificació per residència (II).
5429
CP) A la pregunta RGE núm. 1015/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió econòmica Ports de
les Illes Balears.
5429
CQ) A la pregunta RGE núm. 1133/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CP Son Macià (II).
5429
CR) A la Pregunta RGE núm. 1421/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reestructuració del sector
públic.
5430

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4608/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president de les Illes
Balears davant el Ple de la cambra, sobre la nova remodelació del Govern.
5430
B) RGE núm. 4611/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
5430
C) RGE núm. 4612/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Economia.
5430
D) RGE núm. 4613/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
5430
E) RGE núm. 4615/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Administracions Públiques.
5431
F) RGE núm. 4619/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, sobre les prioritats que es marca la nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria. 5431
G) RGE núm. 4620/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, sobre les prioritats que es marca la nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
5431
H) RGE núm. 4621/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre les prioritats que es marca la nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
5431
I) RGE núm. 4622/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts,
sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
5431
J) RGE núm. 4623/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
5431
K) RGE núm. 4638/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
5432
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L) RGE núm. 4645/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts,
sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern.
5432
M) RGE núm. 4646/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern.
5432
N) RGE núm. 4647/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.
5432
O) RGE núm. 4648/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern.
5432
P) RGE núm. 4649/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.
5433

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4532/13, 4531/13 i 4525/13.
5433
B) Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 8268/11.

5433

C) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 6144/12.

5433

D) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes escrites RGE núm.
7180/12, 7219/12, 7221/12, 7222/12, 7225/12, 7230/12, 7231/12, 7236/12, 7237/12, 7368/12, 7369/12, 9654/12 i 9656/12.
5433

4. INFORMACIONS
A) Canvis a la Comissió de Control Parlamentari de la RTVIB i a la Comissió de Turisme.

5434

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013.

5434
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4098/13, relativa a recursos humans de l'administració
i el sector públic instrumental, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4322/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consum de drogues als centres escolars.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir les dues pagues extraordinàries corresponents
a 2013."
A la seu del Parlament, 7 de maig de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4330/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a flexibilització del dèficit.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril 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.

1.2.1. INTERPELALACIONS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6720/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de seguretat
social i ocupació.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Joana Barceló i el
Sr. José Ignacio Aguiló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4278/13, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
moratòria de grans superfícies. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril
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 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4326/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport d'energia elèctrica.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig 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. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

Ordre de Publicació
H)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig 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 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4329/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acomiadaments del sector públic. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

E)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4317/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a renúncia a complir el Pla director
sectorial de transports. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4333/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a treballadors d'Orizonia.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4321/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fires turístiques. (BOPIB núm.
96, de 26 d'abril de 2013).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4331/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política ortodoxa de l'austeritat. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril 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.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4324/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fundació del Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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K)

N)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4320/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre de la Casa de la Mar.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4323/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a riscs d'internet. (BOPIB núm.
96, de 26 d'abril de 2013).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

L)

O)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4325/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a institucions europees. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4319/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport discrecional. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

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

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 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4318/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a brucelAlosi bovina. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4332/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pobresa infantil. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4327/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'objectiu de
dèficit per a 2003. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
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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 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4482/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a diàleg amb el sector educatiu.
(BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

R)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4172/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a atac a la nostra llengua. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4481/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a flexibilitat del dèficit.
(BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, rebutjà els Punts núm. 1, 2 i 4 a 9 de la Moció
RGE núm. 4098/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
recursos humans de l'administració i del sector públic
instrumental.(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4478/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a valoració de les dades de
l'Enquesta d'Ocupació Activa (EPA). (BOPIB núm. 97, de 3 de
maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
3892/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
urgents per assegurar la funció social de l'habitatge (BOPIB
núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Finalment, feim una crida a totes les institucions implicades,
ajuntaments, consells insulars, Govern de les Illes Balears i,
especialment, al Govern de l’Estat espanyol que incrementin el
seu suport i la cooperació internacional amb el Poble Sahrauí,
per palAliar les mancances alimentàries i productes de primera
necessitat que a dia d’avui són escassíssims.
El Parlament de les Illes Balears vol reiterar el seu suport al
Poble Sahrauí, a la seva legítima lluita en els campaments de
refugiats de Tindouf i a tota la població que viu en els territoris
ocupats.”

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant el Ple de la cambra, per retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 123/12,
relativa a llei de mecenatge (RGE núm. 3749/13).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, qui informà sobre el tema indicat.

2. COMISSIONS PARLAMENT

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional sobre el Sàhara Occidental.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'abril de 2013, aprovà per assentiment la declaració que es
transcriu a continuació:
Declaració institucional sobre el Sàhara Occidental
“Arran de la recent visita d’una delegació política de les
Illes Balears als campaments de refugiats sahrauís, i gràcies als
nombrosos contactes i visites amb líders del Front Polisari i
representants del poble sahrauí en un moment excepcional, és
oportú que el Parlament de les Illes Balears manifesti:
Donam suport a les exigències del poble sahrauí i de les
diferents resolucions internacionals que reclamen un
referèndum just per a l’autodeterminació d’aquest poble.
SolAlicitam del Govern espanyol que demani al Govern
marroquí que s’anulAlin els judicis irregulars contra els
condemnats sahrauís del Campament de la Dignitat Gdemi Izik
i que siguin alliberats tots els presos polítics sahrauís de les
distintes presons marroquines, i així avançar per garantir els
drets humans en la zona ocupada pel Marroc.
Així mateix, solAlicitam a l’ONU i al seu representant Sr.
Cristopher Ross i a la comissió de l’ONU pel Sàhara Occidental
que posin en marxa mecanismes que assegurin el respecte dels
drets humans a la zona ocupada i perquè s’emetin els informes
que assegurin el seu compliment.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de maig de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1438/13, relativa a
economia digital, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en la mesura de la seva disponibilitat
pressupostària, doni suport als clústers tecnològics que venen
tecnologia de la informació fora de les nostres illes i que,
actualment, tenen dificultats per exportar el producte fora i per
a continuar investigant en aquest tipus de tecnologia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears, en la mesura de les seves disponibilitats a
mantenir la màxima colAlaboració entre el Parc BIT i el
Departament de recerca tècnica i de creació artística, establerts
a la UIB, conjuntament amb altres entitats públiques o
privades."
A la seu del Parlament, 7 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de maig de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2266/13, relativa a execució
immediata de les inversions estatutàries, i quedà aprovada la
següent:

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer totes les gestions oportunes davant el Govern de
l'Estat espanyol per tal de garantir l'ampliació dels terminis
d'execució i evitar així la pèrdua dels recursos conveniats."

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 2265/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a negociació de les perspectives financeres (PPFF)
2014-2020 (Marc financer plurianual) a la Unió Europea.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

A la seu del Parlament, 7 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9618/12, relativa a pensió de jubilació, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que dins el diàleg social i en el marc de la Comissió del Pacto
de Toledo, doni compliment al contingut de les sentències del
Tribunal Europeu de Justícia de 22 de novembre de 2012 i de la
Sentència 61/2013, de 14 de març, del Tribunal Constitucional,
per tal de realitzar les modificacions legislatives necessàries
perquè els treballadors a temps parcial no siguin discriminats en
el seu dret a accedir a la pensió de jubilació, respecte dels
treballadors a temps complet."

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de maig de 2013, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2266/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a execució immediata de les inversions
estatutàries. (BOPIB núm. 91, de 22 de març 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 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, 7 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana Maria Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10392/12, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a no a les taxes a la justícia.
(BOPIB núm. 77, de 14 de desembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de 2013, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1135/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a ús del Palau de Marivent. (BOPIB
núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
RGE núm. 4653/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6720/12, relativa a
polítiques de seguretat social i ocupació. (Mesa de 8 de maig
de 2013).
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Modificació de la denominació de la Ponència d'estudi
sobre la participació de les institucions amb competència i les
entitats socials per avaluar la situació dels nins i nines de la
nostra comunitat (escrit RGE núm. 3936/13).
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2013, aprovà per assentiment la denominació de la ponència
esmentada passi a ser "Ponència d'estudi sobre la participació de
les institucions amb competència i les entitats socials per
avaluar la infància de situació de risc a les Illes Balears".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8501/12.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de 2013, fou
retirada la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Espai Mallorca, publicada al
BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6720/12, relativa a polítiques de seguretat social i ocupació, la
moció següent.
Polítiques de seguretat social i ocupació.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que d’acord amb la dura realitat d’avui de l’atur i les noves
previsions d’atur per a 2013 i anys venidors, prioritzi la lluita
contra l’atur i habiliti els recursos econòmics necessaris per
concertar un pla d’ocupació amb mesures d’urgència, i consideri
l'increment dels recursos econòmics lligats a les polítiques
actives d’ocupació i al programa extraordinari de manteniment
de l’ocupació.
2. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
del Govern de les Illes Balears de l’acord plenari que instava el
Govern a la concertació i l'aprovació del Pla d’Ocupació a les
Illes 2012-2016, i l'insta a prioritzar políticament i
econòmicament el compliment de l’acord.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per l'increment dels treballadors aturats que no
reben cap prestació a la nostra comunitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer les modificacions legislatives en el Reial Decret Llei
3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral, el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat, el Reial Decret Llei 23/2012, de 24 d’agost,
pel qual es prorroga el programa de requalificació
professional de les persones que esgotin la prestació per atur, el
Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per
afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de
major edat i promoure l'envelliment actiu, en el sentit que no
dificultin l’accés a prestacions i subsidis, de manera especial als
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majors de 45 anys, majors de 52 anys, joves i treballadors amb
contractes a temps parcial.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar la posada en funcionament, en el
termini no superior a 4 mesos de la renda mínima d’inserció
com a renda bàsica garantida a les nostres illes, tal com
estableix la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de la
nostra comunitat, com a primer pas per avançar en la renda
bàsica a la nostra comunitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar contra l’atur de llarga durada,
l’esgotament de prestacions de pobresa i la manca
d’oportunitats pels treballadors aturats majors de 45 anys, amb
projectes d'inversió d'interès social amb els ajuntaments que
permetin el treball i l’accés a prestacions, subsidis i formació.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concertar i proveir amb urgència mesures de xoc
contra l’atur dels joves a les nostres illes, tot considerant i
valorant les següents propostes:
• Habilitar ja en el 2013, a la nostra comunitat el Pla de Garantia
Juvenil per als menors de 25 anys, acció de suport als joves que
garanteix l’acció dels serveis públics d’ocupació als 4 mesos de
permanència a l’atur, de formació i/o de contractació.
• Habilitar el salari de formació per a 5.000 joves a l’any, per als
joves en atur sense estudis obligatoris, que no reben cap
prestació, garantint que puguin accedir a la formació
professional per l’ocupació de nivell bàsic en sectors emergents
destinats a la seva requalificació.
• Elaborar un programa de suport als titulats universitaris a
aconseguir la primera experiència professional.
• Elaborar un programa d’assistència tècnica per a nous
empresaris joves i emprenedors socials.
Palma, a 6 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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RGE núm. 4544/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elecció de centre. (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4545/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 (I). (Mesa de 8 de maig de
2013).
RGE núm. 4546/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 (II). (Mesa de 8 de maig de
2013).
RGE núm. 4547/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 12.500 (I). (Mesa de 8 de maig de
2013).
RGE núm. 4548/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 12.500 (II). (Mesa de 8 de maig de
2013).
RGE núm. 4549/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
que poden acollir-se a l'aplicació de l'índex corrector dels
marges de dispensació (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4550/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
que poden acollir-se a l'aplicació de l'índex corrector dels
marges de dispensació (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4551/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb horari reduït (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4552/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb horari reduït (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4553/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).

Ordre de Publicació

RGE núm. 4554/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).

RGE núm. 4500/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
identificació dels 93 titulars propietaris de farmàcia codificats
(PM). (Mesa de 8 de maig de 2013).

RGE núm. 4555/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (III). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4556/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (IV). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4557/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics (V). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4558/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).

5394

BOPIB núm. 98 - 10 de maig de 2013

RGE núm. 4559/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).

RGE núm. 4668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (X). (Mesa de 8 de maig de 2013).

RGE núm. 4560/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (I). (Mesa de
8 de maig de 2013).

RGE núm. 4669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XI). (Mesa de 8 de maig de 2013).

RGE núm. 4561/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (II). (Mesa de
8 de maig de 2013).
RGE núm. 4562/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4563/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4564/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (III). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4658/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4659/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4660/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (III). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4661/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (IV). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4662/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (V). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4663/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (VI). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (VII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4665/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (VII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4666/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (VIII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4667/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (IX). (Mesa de 8 de maig de 2013).

RGE núm. 4670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4671/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XIII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4672/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XIV). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4673/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XV). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4674/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XVI). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4675/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XVII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4676/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XVIII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4677/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XIX). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4678/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XX). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4679/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XXI). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4680/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XXII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4681/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XXIII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4682/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XXIV). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4683/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XXV). (Mesa de 8 de maig de 2013).
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RGE núm. 4684/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XXVI). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4685/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mort del
Sr. Alpha Pam (XXVII). (Mesa de 8 de maig de 2013).
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475 PM 476 PM 477 PM 478 PM 479 PM 480 PM 481 PM 482
PM 483 PM 484 PM 485.
Demanem relació identificadora dels 93 titulars propietaris
de les oficines de farmàcia que vénen codificats (PM) en aquest
llistat.
Palma, a 25 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 4686/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies
i els casos concrets (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4687/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies
i els casos concrets (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4688/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies
i els casos concrets (III). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4689/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies
i els casos concrets (IV). (Mesa de 8 de maig de 2013).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Elecció de centre.
De quina manera complirà la promesa electoral de lliure
elecció de centre en el cas que l'IES Sureda i Blanes de Palma,
on 33 alumnes de les escoles Joan Capó, Es Pons i Rafal Vell
s'han quedat sense plaça en el centre de la seva elecció?
Palma, a 2 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

RGE núm. 4690/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies
i els casos concrets (V). (Mesa de 8 de maig de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A)

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 (I).

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

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 i des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?

Identificació dels 93 titulars propietaris de farmàcia codificats
(PM).
Segons la resposta parlamentària de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social (1499/2013), durant l'any 2012 hi ha
93 oficines de farmàcia que tenen una facturació (PVP) inferior
a 200.000 euros al Servei de Salut, que són les següents:
PM 4 PM 11 PM 17 PM 32 PM 40 PM 73 PM 85 PM 88
PM 92 PM 202 PM 210 PM 231 PM 234 PM 236 PM 240
PM 257 PM 258 PM 261 PM 265 PM 272 PM 283 PM 284 PM
285 PM 286 PM 292 PM 287 PM 303 PM 305 PM 311 PM 319
PM 320 PM 329 PM 337 PM 348 PM 349 PM 350 PM 353 PM
355 PM 364 PM 368 PM 369 PM 370 PM 378 PM 379 PM 380
PM 381 PM 382 PM 389 PM 394 PM 395 PM 396 PM 397 PM
399 PM 406 PM 409 PM 410 PM 411 PM 420 PM 421 PM 422
PM 423 PM 425 PM 427 PM 433 PM 434 PM 436 PM 441 PM
442 PM 443 PM 445 PM 446 PM 448 PM 456 PM 460 PM 461
PM 463 PM 466 PM 467 PM 471 PM 472 PM 473 PM 474 PM

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

Farmàcies que poden acollir-se a l'aplicació de l'índex corrector
dels marges de dispensació (I).

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

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears calcula la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social que podran
acollir-se a l'aplicació de l'índex corrector dels marges de
dispensació de les oficines de farmàcia per la seva facturació
l'any 2012?

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 (II).
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 i des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?
Palma, a 2 de maig 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.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Farmàcies amb facturació inferior a 12.500 (I).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 12.500 i des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?

Farmàcies que poden acollir-se a l'aplicació de l'índex corrector
dels marges de dispensació (II).
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears calcula la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social que podran
acollir-se a l'aplicació de l'índex corrector dels marges de
dispensació de les oficines de farmàcia per la seva facturació
l'any 2012?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de maig 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.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Farmàcies amb facturació inferior a 12.500 (II).

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Farmàcies amb horari reduït (I).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen
autoritzat horari reduït des de 2007 a 2012, desglossat per anys?

Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 12.500 i des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Farmàcies amb horari reduït (II).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen
autoritzat horari reduït des de 2007 a 2012, desglossat per anys?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc el mes d'abril de 2013?

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

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

IVE als hospitals públics (I).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes d'abril de 2013?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc el mes d'abril de 2013?

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

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

IVE als hospitals públics (II).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, el mes d'abril de 2013?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE als hospitals públics (III).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, el mes d'abril de 2013?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 d'abril de 2013?
Palma, a 2 de maig 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.

Q)

T)

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

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

IVE a clíniques privades (II).

Llistes d'espera (I).

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 d'abril de
2013?

Dades de llistes d'espera per 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 30 d'abril de 2013?

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de maig 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.

R)

U)

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

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

Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (I).

Llistes d'espera (II).

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital,
el mes d'abril de 2013?

Dades de llistes d'espera per 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 30 d'abril de 2013?

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (II).
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital, el mes d'abril de 2013?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera (III).
Dades de llistes d'espera per 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 30 d'abril de 2013?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BOPIB núm. 98 - 10 de maig de 2013

5399

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (IV).

X)

El Sr. Alpha Pam ha tingut targeta sanitària individual del
Servei de Salut de les Illes Balears el mes d'abril de 2013?

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

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (I).
El Sr. Alpha Pam tenia targeta sanitària individual del Servei
de Salut de les Illes Balears el mes de febrer de 2013?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (V).

Y)

El Sr. Alpha Pam ha tingut targeta sanitària individual del
Servei de Salut de les Illes Balears en qualque moment?

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

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (II).
El Sr. Alpha Pam ha tingut targeta sanitària individual del
Servei de Salut de les Illes Balears el mes de febrer de 2013?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (VI).

Z)

Al Sr. Alpha Pam se li ha retirat la targeta sanitària
individual del Servei de Salut de les Illes Balears en qualque
moment?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (III).
El Sr. Alpha Pam ha tingut targeta sanitària individual del
Servei de Salut de les Illes Balears el mes de març de 2013?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Quan es va retirar al Sr. Alpha Pam la targeta sanitària
individual del Servei de Salut de les Illes Balears?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (X).

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

Quin diagnòstic va donar el servei d'urgències de l'Hospital
comarcal d'Inca al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (VII).
Per quin motiu es va retirar al Sr. Alpha Pam la targeta
sanitària individual del Servei de Salut de les Illes Balears?

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

Palma, a 6 de maig 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (XI).

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

Quin tractament va prescriure el servei d'urgències de
l'Hospital comarcal d'Inca al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (VIII).
Per quin motiu clínic va contactar el Sr. Alpha Pam amb la
unitat bàsica de salut de Can Picafort el dia 25 de febrer de
2013?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Va haver de pagar el Sr. Alpha Pam per la seva atenció
mèdica al servei d'urgències de l'Hospital comarcal d'Inca?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (IX).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quin motiu fou derivat a urgències de l'Hospital
comarcal d'Inca el Sr. Alpha Pam des de la unitat bàsica de salut
de Can Picafort a finals de febrer de 2013?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Es va emetre factura per la seva atenció mèdica al servei
d'urgències de l'Hospital comarcal d'Inca al Sr. Alpha Pam?

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (XIV).
Es va fer qualque seguiment clínic després de la primera
visita a l'Hospital comarcal d'Inca al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (XV).
Quan es va fer una radiografia de tòrax al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (XVI).
On es va fer una radiografia de tòrax al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (XVIII).
Com es va diagnosticar de tuberculosi al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (XIX).
Es va fer una prova intradèrmica de tuberculosi (Mantoux)
al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (XX).
Quan es va fer una prova intradèrmica de tuberculosi
(Mantoux) al Sr. Alpha Pam?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mort del Sr. Alpha Pam (XVII).
Quan es va diagnosticar de tuberculosi al Sr. Alpha Pam?

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (XXIV).

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

On es va fer un estudi microscòpic i cultiu d'esput al Sr.
Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (XXI).
Quin resultat va tenir la prova intradèrmica de tuberculosi
(Mantoux) al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (XXV).

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

Quin resultat s'obtingué de l'estudi microscòpic i cultiu
d'esput fet al Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (XXII).
Es va realitzar un estudi microscòpic i cultiu d'esput al Sr.
Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (XXVI).

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

Quin tractament va rebre el Sr. Alpha Pam per la seva
tuberculosi?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Mort del Sr. Alpha Pam (XXIII).
Quan es va realitzar un estudi microscòpic i cultiu d'esput al
Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mort del Sr. Alpha Pam (XXVII).

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

Durant els mesos de 2013 en què el Sr. Alpha Pam va estar
malalt, des de l'administració sanitària es varen exercir funcions
de policia sanitària?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les
patologies i els casos concrets (I).
El dia 30 d'agost de 2012 el Sr. Antonio Mesquida Ferrando,
president del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears, va signar el document Criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes
Balears ha de donar a totes les persones que no tinguin la
consideració d'assegurat o beneficiari. A la seva tercera pàgina
diu: "Es crearà una comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i
l'evolució de les patologies i els casos concrets...", especialment
en els casos relacionats amb les patologies incloses a l'annex 1
de la norma.
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Comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les
patologies i els casos concrets (III).
El dia 30 d'agost de 2012 el Sr. Antonio Mesquida Ferrando,
president del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears, va signar el document Criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes
Balears ha de donar a totes les persones que no tinguin la
consideració d'assegurat o beneficiari. A la seva tercera pàgina
diu: "Es crearà una comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i
l'evolució de les patologies i els casos concrets...", especialment
en els casos relacionats amb les patologies incloses a l'annex 1
de la norma.
Quines decisions ha pres aquesta comissió?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Qui forma part d'aquesta comissió?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les
patologies i els casos concrets (II).
El dia 30 d'agost de 2012 el Sr. Antonio Mesquida Ferrando,
president del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears, va signar el document Criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes
Balears ha de donar a totes les persones que no tinguin la
consideració d'assegurat o beneficiari. A la seva tercera pàgina
diu: "Es crearà una comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i
l'evolució de les patologies i els casos concrets...", especialment
en els casos relacionats amb les patologies incloses a l'annex 1
de la norma.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les
patologies i els casos concrets (IV).
El dia 30 d'agost de 2012 el Sr. Antonio Mesquida Ferrando,
president del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears, va signar el document Criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes
Balears ha de donar a totes les persones que no tinguin la
consideració d'assegurat o beneficiari. A la seva tercera pàgina
diu: "Es crearà una comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i
l'evolució de les patologies i els casos concrets...", especialment
en els casos relacionats amb les patologies incloses a l'annex 1
de la norma.
Ha tractat el cas del Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En quines dates s'ha reunit aquesta comissió?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les
patologies i els casos concrets (V).
El dia 30 d'agost de 2012 el Sr. Antonio Mesquida Ferrando,
president del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears, va signar el document Criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes
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Balears ha de donar a totes les persones que no tinguin la
consideració d'assegurat o beneficiari. A la seva tercera pàgina
diu: "Es crearà una comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i
l'evolució de les patologies i els casos concrets...", especialment
en els casos relacionats amb les patologies incloses a l'annex 1
de la norma.
Quines decisions va prendre aquesta comissió en relació
amb el cas del Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 4763/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procés telemàtic d'escolarització. (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4764/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a jornada d'innovació social i empresa. (Mesa de 8 de maig de
2013).
RGE núm. 4765/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària (I). (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4766/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària (II). (Mesa de 8 de maig de 2013).

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4651/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a canvi de polítiques del nou govern. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4652/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atenció sanitària correcta. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4702/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mort d'un
ciutadà per tuberculosi. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4754/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a la
targeta sanitària. (Mesa de 8 de maig de 2013).

RGE núm. 4767/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sector
educatiu. (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a segregació a les escoles. (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4769/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a demolició de l'Hotel Rocamar. (Mesa de 8 de maig
de 2013).
RGE núm. 4770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a salut dels ciutadans de les nostres illes. (Mesa de 8 de maig
de 2013).
RGE núm. 4771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de les competències de promoció turística als
consells insulars. (Mesa de 8 de maig de 2013).
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 4755/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avanços amb
el Pla d'Ocupació. (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4758/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fires de Barcelona i Bilbao. (Mesa de 8 de maig de 2013).

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

RGE núm. 4759/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tren de Llevant. (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4760/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
del Centre d'interpretació del Parc Nacional de Cabrera.
(Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4761/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació del professorat per impartir anglès. (Mesa de 8 de
maig de 2013).
RGE núm. 4762/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs de
trasllats. (Mesa de 8 de maig de 2013).

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.
Canvi de polítiques del nou govern.
Sr. President, constata el fracàs dels dos primers anys de
govern, quins canvis introduirà el nou govern en les seves
polítiques?
Palma, a 6 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

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

Atenció sanitària correcta.
Sr. Conseller de Salut, considera vostè que el Sr. Alpha Pam
va rebre una correcta atenció sanitària?

Quina avanços ha fet el Govern respecte dels criteris i les
propostes anunciats pel president en relació amb el Pla
d'ocupació?

Palma, a 6 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller 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.

Mort d'un ciutadà per tuberculosi.

Fires de Barcelona i Bilbao.

Com explica el conseller de Salut la mort a casa seva per
tuberculosi d'un ciutadà de les Illes Balears sense haver rebut el
tractament mèdic necessari?

Quina valoració fa el conseller de Turisme de l'assistència
a les fires de Barcelona i Bilbao celebrades recentment?
Palma, a 7 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Palma, a 6 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Accés a la targeta sanitària.
Per què no facilita el Govern la targeta sanitària a totes les
ciutadanes i a tots els ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quins han estat els motius que han portat a la suspensió
definitiva per part del Govern de les Illes Balears de l'anomenat
tren de Llevant?
Palma, a 7 de maig de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

K)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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.

Gestió del Centre d'interpretació del Parc Nacional de Cabrera.

Procés telemàtic d'escolarització.

Ens pot informar sobre l'acord a què han arribat amb
TRAGSA per a la gestió integral del centre d'interpretació del
Parc Nacional de Cabrera ubicat a la Colònia de Sant Jordi?

Com valora el Govern de les Illes Balears el funcionament
del procés telemàtic d'escolarització que s'ha utilitzat enguany?
Palma, a 7 de maig de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

Palma, a 7 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
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.
Jornada d'innovació social i empresa.

Formació del professorat per impartir anglès.
Quines actuacions realitza el Govern de les Illes Balears per
tal de formar el professorat per impartir anglès?

Quina és la valoració del conseller d'Economia i
Competitivitat de la Jornada d'innovació social i empresa?
Palma, a 7 de maig de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Palma, a 7 de maig de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

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.
Atenció sanitària (I).

Concurs de trasllats.
Quina valoració fa la consellera d'Administracions
Públiques sobre el concurs de trasllats que tramita el Govern de
les Illes Balears?
Palma, a 7 de maig de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Considera el Sr. Conseller de Salut que el Sr. Alpha Pam va
rebre una atenció sanitària adequada?
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Demolició de l'Hotel Rocamar.
Sr. Conseller de Turisme i Esports, quin cost té la demolició
de l'edifici de l'Hotel Rocamar?

Atenció sanitària (II).

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Considera el Sr. Conseller de Salut que l'atenció sanitària
rebuda pel Sr. Alpha Pam va estar condicionada per no tenir
targeta sanitària individual?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

R)

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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

O)

Salut dels ciutadans de les nostres illes.

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.

Sr. President, creu que el Reial decret llei 16/2012 ha
millorar la salut dels nostres ciutadans?
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Sector educatiu.
Quina valoració fa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de la vaga del passat dia 9?
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Segregació a les escoles.
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, està
d'acord vostè que les escoles que segreguin per raó de sexe
siguin subvencionades amb fons públics?
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Transferència de les competències de promoció turística als
consells insulars.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
transferències de les competències de promoció turística als
consells insulars?
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Margarita Cabrer i González.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

RGE núm. 4539/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acord contra
el frau al sector de l'hoteleria, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 8 de maig de 2013).
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RGE núm. 4637/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lloguer
d'habitatges per a ús de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 8 de maig de 2013).
Palma, a 8 de maig 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Drets civils de les persones homosexuals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Acord contra el frau al sector de l'hoteleria.
Té el conseller previst impulsar al sector de l'hoteleria un
acord contra la contractació irregular i el laboral com ja s'ha fet
amb el sector del transport discrecional?
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Lloguer d'habitatges per a ús de vacances.
Està d'acord el conseller amb la reforma de la Llei
d'arrendaments urbans promoguda pel Govern de l'Estat, que
prohibeix el lloguer d'habitatges per a ús de vacances?
Palma, a 3 de maig de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

El 2 de juliol de 2005 es va publicar la Llei 13/2005 per la
qual es modificava el Codi Civil en matèria de dret de contreure
matrimoni. Una llei amb un article únic i amb diversos apartats
que canviava diversos preceptes del Codi Civil en matèria de
dret a contreure matrimoni, que disposava que “el matrimoni
tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents
siguin del mateix o de diferent sexe”. La resta d’apartats de
l’article únic, així com les disposicions addicionals de la llei,
adaptaven des del punt de vista terminològic diversos preceptes
del Codi Civil i de la Llei de 8 de juny de 1957 sobre el Registre
civil a aquesta nova possibilitat substituint expressions com
"marit i dona" per "cònjuges" o "pare i mare" per "progenitors".
El Partit Popular a través dels 61 diputats del Grup
Parlamentari Popular del Congrés va interposar recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei 13/2005 alAlegant, entre
d’altres, que "mitjançant una simple reforma d’unes poques
paraules del Codi Civil es venia a modificar la concepció
secular, constitucional legal del matrimoni com unió d’un home
i d’una dona, que tot i ser una reforma legal mínima, es tracta
d’una de les modificacions legislatives de major transcendència
i repercussió per a la societat Espanyola" i que "el caràcter bàsic
de la institució del matrimoni respon a la lògica de les
necessitats naturals i socials de la nostra espècie, així com a la
seva perpetuació".
El 28 de novembre de 2012 es va publicar la Sentència
198/2012 del Tribunal Constitucional en relació amb el recurs
d’inconstitucionalitat interposat pels diputats del Grup
Parlamentaria Popular del Congrés en relació amb la Llei
13/2005.
La sentència concloïa que des de la perspectiva de la
configuració del matrimoni com a dret fonamental, no hi havia
cap retret d’inconstitucionalitat que pogués ser realitzat a la Llei
13/2005; i explicava que la llei sotmesa a examen s’inscriu en
la lògica del mandat de l’article 9.2 de la CE que promou les
condicions per què la llibertat i la igualtat de l’individu i dels
grups on s’integra siguin reals i efectives.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4497/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a drets civils de les persones homosexuals. (Mesa de 8 de maig
de 2013).
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears celebra que la sentència
del Tribunal Constitucional reconegui el dret a contreure
matrimoni entre les persones del mateix sexe, en peu d’igualtat
que el matrimoni entre persones de diferents sexe.
2. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
promulgació de la Llei 13/2005 i la Sentència 198/2012 del
Tribunal Constitucional ja que suposen un avanç en el
reconeixement social i legal de la diversitat afectiva sexual entre
les persones.
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Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4490/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa del dret a la lliure elecció de les dones al seu
embaràs, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 8 de maig de 2013).
RGE núm. 4492/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a pla de xoc contra l'atur i la pobresa a Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 8 de maig
de 2013).
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Per altra banda, l’actual Llei de 2010 va ser avalada
plenament pel Consell d’Estat que en aquell moment va
argumentar que era necessari reformar la regulació per
adequar-la a la realitat espanyola i, a més, destacava la plena
constitucionalitat del seu articulat.
El nou text que prepara el ministre Gallardón tindrà els seus
punts clau en la tornada a una llei d’indicacions molt més
restrictiva que la de 1985, perquè les dones no podran decidir
sinó que seran els metges els que decidiran per elles, perquè
eliminarà la possibilitat d’interrompre l’embaràs quan hi hagi
malformacions fetals i perquè es fiscalitzarà de manera
intolerable el supòsit de risc per a la salut de la mare, mostrant
un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones.
Des del convenciment que les lleis restrictives de
l’avortament no redueixen el seu nombre, sinó que el que fan és
únicament incrementar el nombre de dones mortes o que perden
la seva salut perquè avorten en la clandestinitat i en condicions
insalubres, si aquesta reforma surt endavant el que sí que es
perdran són dos dels drets de les dones: el de la lliure decisió
sobre el seu cos i el de la salut.

RGE núm. 4498/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a en favor de la memòria històrica, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 8 de
maig de 2013).

És per aquests motius que el Grup Socialista en el Parlament
de els Illes Balears presenta la següent

RGE núm. 4499/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a tren de Llevant, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 8 de maig de 2013).

1. EL Parlament de les Illes Balears reconeix el dret a una
maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica que les
dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió,
conscient i responsable, sigui respectada.

RGE núm. 4536/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no canviam dèficit per finançament, amb tramitació davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 8 de maig de
2013).
Palma, a 8 de maig 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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Defensa del dret a la lliure elecció de les dones al seu embaràs.
Exposició de motius
El ministre de Justícia ha anunciat novament que el Govern
d’Espanya presentarà prest una nova regulació sobre la
Interrupció Voluntària de l’Embaràs.
Segons les informacions que es coneixen actualment el
Govern està preparant una de les lleis de l’avortament més
restrictives del món occidental, de manera que el nostre país
serà el primer que quan legisla en aquest sentit retrocedeix en el
temps.

Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears recorda al Govern
d’Espanya la aconfessionalitat proclamada a la Constitució
Espanyola i en aquest sentit rebutja qualsevol ingerència al
dictat de cap moral religiosa en el dret a una maternitat
lliurement decidida.
3. El Parlament de les Illes Balears es mostra contrari a la
reforma anunciada de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de
salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs anunciada pel ministre Gallardón i rebutja la
regressió que això suposaria per als drets i les llibertats del
nostre país.
Palma, a 25 d'abril de 2013.
La diputada:
Cristina Tita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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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 comissió.
Pla de xoc contra l'atur i la pobresa a Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear una Mesa per a la desestacionalització turística que en el
termini màxim de sis mesos elabori un pla de xoc contra
l’estacionalització que contempli la millora del producte turístic
lligada a l’ocupació de qualitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar i finançar un pla especial per a l’ocupació com el que
existeix a les illes Canàries o a Extremadura.

Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA)
corresponents al primer trimestre de 2013 han posat de manifest
la xifra històrica de 169.000 persones a l’atur a les Illes Balears,
el que significa un 28,56% de gent desocupada, per damunt fins
i tot de la mitjana estatal.
Són ja més de 55.000 les famílies de les Illes amb tots els
seus membres a l’atur, i cada vegada més les persones
desocupades que no tenen accés a cap mena de prestació.

Palma, a 29 d'abril de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Les desigualtats socials i la pobresa augmenten com mai a
la nostra terra, tal i com denuncien organitzacions no
governamentals com Càritas Diocesana, i no es preveuen
perspectives de millora, ja que el balanç del primer trimestre de
2013 pel que fa a l’activitat turística, tot i incloure les dades de
les festes de Setmana Santa, assenyala una caiguda important de
les pernoctacions i del grau d’ocupació de places hoteleres.
Les Illes Balears són al llindar de la fractura social i les
polítiques de contenció del dèficit estan suposant la mort de
l’economia productiva, de les petites i mitjanes empreses
balears, i atur i precarització creixent per al conjunt
d’assalariades, assalariats i autònoms. Cal ara més que mai
situar el problema de l'atur i la pobresa en el centre de les
preocupacions i les decisions polítiques, i els governs no poden
mirar cap a un altre costat atenent indicadors macroeconòmics
que no tenen en compte aquest drama.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar de manera urgent un pla de xoc contra l’atur i la
pobresa a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els
consells a garantir a tota ciutadana o ciutadà sense cap ingrés la
percepció de la Renda Mínima d’Inserció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reforçar l’ISBA, mitjançant l’ampliació del seu pressupost i la
millora efectiva del seu funcionament.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconstruir la xarxa balear d’Agents de desenvolupament local
(ADL), per treballar els nous nínxols d’ocupació lligats a
l’economia verda i social, com ara la gestió dels residus, la
rehabilitació eficient d’edificis o la cura del territori i els espais
naturals.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el govern autonòmic a potenciar la tasca de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social i a desenvolupar un pla contra la
economia submergida i l’explotació laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
A favor de la memòria històrica.
L’any 2006 a Paris es va constituir l’Assemblea
Parlamentaria del Consell d’Europa i es va aprovar una
condemna al regim franquista, on s'instava el Govern de l’Estat
espanyol a promoure accions dirigides a recuperar la memòria
històrica.
Posteriorment les Corts Espanyoles varen aprovar la Llei
52/2007, de 26 de desembre, coneguda com la llei de la
memòria democràtica, que persegueix entre altres objectius :
- Promoure la reparació moral i la recuperació de la memòria
personal i familiar dels que varen patir persecució o violència
durant la guerra civil i la dictadura, així com el dret a una
declaració de reparació i reconeixement.
- Fomentar els valors i principis democràtics, facilitant el
coneixement dels fets i les circumstàncies que varen succeir
durant la Guerra Civil i la dictadura, així com preservar els
documents relacionats amb aquest període històric.
- Que el Govern de l’Estat, conjuntament amb altres
administracions públiques, elabori un protocol d’actuació
científica i multidisciplinar per a la detecció de les fosses de les
víctimes així com l’estudi de la possible exhumació de les
despulles.
A la legislatura 2007-2011, concretament l’any 2009, per
desenvolupar aquesta llei es va constituir la Fundació de
Memòria Democràtica. En els seus òrgans d’administració i
consulta, hi havia representants de totes les administracions
públiques de la comunitat autònoma, de les entitats civils, dels
partits presents al Parlament, dels sindicats, de la UIB, així com
professionals de reconegut prestigi.
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A través d’aquesta fundació es varen desenvolupar tot un
seguit d’accions: conveni amb l’Associació Memòria de
Mallorca per a la identificació de les fosses; publicació del
resultat de la primera part d’aquesta identificació; publicació de
bibliografies a l’exili; difusió de material audiovisual i/o
bibliogràfic de persones perseguides i de les seves famílies;
exposicions ...
El Govern del Partit Popular l’any 2012 va procedir a la
supressió de la Fundació de Memòria Democràtica.
Tot i que no hi ha una entitat jurídica que pugui
desenvolupar la Llei 52/2007 les administracions públiques han
de procurar complir amb els preceptes de la llei esmentada.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
No canviam dèficit per finançament.
El sistema estatal de finançament autonòmic sempre ha
perjudicat les Illes Balears. Tot i la millora pel que fa a la
mitjana en finançament per càpita a la legislatura anterior, el
cert és que no s’han produït les liquidacions corresponents, i
fins i tot sembla que l’actual govern ha renunciat a reclamar les
inversions estatutàries.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears subscriu la condemna
que va fer l’Assemblea Parlamentaria del Consell d’Europa de
l’any 2006 que rebutjava amb fermesa les múltiples i greus
violacions dels Drets Humans comesos a Espanya pel règim
franquista des de 1939 a 1975.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a posar en marxa una comissió d’investigació sobre les
violacions dels Drets Humans comesos sobre el règim
franquista i que sigui presentada al corresponent Consell
d’Europa tal i com ho establia una de les peticions de
l’Assemblea Parlamentaria del Consell d’Europa l’any 2006.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que durant aquesta legislatura:
a) Continuï treballant amb les associacions de memòria històrica
i democràtica de les Illes Balears per a la identificació de les
fosses on estan enterrades ilAlegalment persones que varen
defensar el Govern de la II República, democràticament elegit
i legalment constituït. Així mateix, l’instam a establir un mapa
de les fosses identificades i a valorar la possibilitat d’exhumació
de les despulles. Si la valoració conclou que és possible
l’exhumació, a facilitar la identificació de les persones i a
realitzar el trasllats de les despulles on el seus familiar acordin.
I en qualsevol cas a dignificar el lloc on s’identifiqui una fossa.
b) Es promoguin polítiques públiques de commemoració,
conservació i foment de la memòria històrica adreçades a
l’acció cívica de conèixer els fets relacionats en la Guerra Civil
i la repressió inherent, la resistència contra el règim, l’exili, la
transició democràtica i el reconeixement de la lluita per la
democràcia durant el franquisme.
Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

No obstant això, en les darreres setmanes el Govern de les
Illes Balears va optar per llevar el principi de suficiència, un
factor de l’actual sistema de finançament que mina qualsevol
possibilitat de millora en el balanç fiscal de l’Estat amb la
nostra comunitat.
Però pocs dies després, i a l’empara d’una nova crida a
l’ordre des de la troika, el vicepresident econòmic ha optat per
oferir una fórmula perversa: augmentar l’objectiu de dèficit a
canvi de la renúncia a millorar el nostre sistema de finançament.
Més enllà del fracàs constatat de les polítiques d’obsessió
pel dèficit en relació amb la conjuntura econòmica tant a les
Illes com al conjunt de països del Sud d’Europa, lligar la sort
d’un finançament just al qual tenim dret a l’acompliment dels
objectius de dèficit pot suposar l’enterrament definitiu de les
aspiracions de les Illes Balears a ser tractats amb igualtat,
justament quan més necessitats socials i objectives tenim.
Per tot això, el Grup parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a deslligar
el sistema de finançament de l’acompliment dels objectius de
dèficit.
- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reclamar
al Govern de l’Estat la supressió del fons de suficiència
autonòmic.
- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a negociar
amb el Govern de l’Estat a incrementar la capacitat normativa
pròpia en matèria de recaptació d’imposts.
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llevant, i l’insta a rectificar les seves declaracions en les quals
qualifica aquesta obra com un “caprici”.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Tren de Llevant
El Govern ha anunciat l’acord de renunciar definitivament
al tren de Llevant, contradient el Pla director sectorial de
transports de les Illes Balears aprovat per Consell de Govern el
28 d'abril de 2006 i en contra també d’un acord unànime del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març
(BOPIB del 13) que donava suport a l’execució de les
inversions del Pla director. La seguretat jurídica exigeix que el
Govern executi l’ordenament jurídic.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a destinar a les Illes Balears el 2,4% del pla d’inversions
ferroviàries de l’Estat.
El Parlament de les Illes Balears protesta enèrgicament al
Govern de l’Estat pel maltractament en matèria d’inversió
ferroviària i, en concret, per no haver rebut cap aportació durant
tot l'any 2012 i l’insta a rectificar compensant tots els greuges
infringits.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern de l'Estat per totes les vies al seu
abast, inclosa, si cal, la judicial, el finançament adequat de les
inversions ferroviàries de les Illes Balears que permetin, com a
mínim, la finalització de les obres del tren de Llevant i
l’electrificació de tota la xarxa.
Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

La Sra. Cabrer en una intervenció de l’anterior legislatura,
parlant dels projectes que s’haurien d’executar, diu: “necessitam
(...) la prolongació del tren fins a Cala Rajada”. Una proposta
reiterada en les esmenes del Grup Popular al pressupost de
2010, l’últim aprovat l’anterior legislatura. Una línia justificada
en les previsions de passatgers prevista, en especial si arriba a
Cala Rajada.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Això no obstant, el conseller de Medi Ambient ha qualificat
reiteradament aquesta línia com un caprici d’un grup, amb un
menyspreu intolerable respecte dels acords municipals i les
mobilitzacions ciutadanes que la reivindiquen.
Mentre s’estan afrontant obres de noves autopistes a
Mallorca i l’Estat executa milers de milions d’euros en obra
ferroviària a la Península (46.000 milions d’euros en vint anys,
25.000 milions més previstos en el PITVI 2012-2024), no és
admissible que el Govern alAlegui manca de finançament per
acabar unes obres iniciades i previstes en el planejament de
transport, com a mínim, si no reacciona contra el maltractament
a què ens sotmet el Govern de l’Estat, que no ha aportat ni un
sol cèntim per a inversions ferroviàries a les Illes Balears en tot
l’any 2012, incomplint l’Estatut, la llei de règim especial i el
conveni ferroviari.
La renúncia a la inversió comporta el malbaratant dels
recursos invertits i haver d’afegir milions d’euros com a cost de
la renúncia, sense profit públic, i desaprofita una gran
oportunitat de creació de llocs de treball.

Ordre de Publicació
A)
A les preguntes RGE núm. 5416/12 i 5417/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a noves
línies del PDR I i II. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quines noves línies del PDR s'obriran, tal com va afirmar
el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, a la
Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears del
dia 3 de maig de 2012? Quin comitè de seguiment ha aprovat
les noves línies del PDR que s'obriran, segons va afirmar el
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, a la
Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears del
dia 3 de maig de 2012?
La línia de formació i informació que ja estava prevista en
el PDR inicial, però que no estava activada ni dotada i, per tant,
no havia de ser aprovada a cap comitè i la d'assistència tècnica
de l'eix 5, que es va aprovar al comitè de novembre de 2011.
Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears que respecti el propi acord unànime de dia 5 de
març, en el qual es ratificava el seu compromís al Pla director
sectorial de transport i a les obres que s’hi preveuen, i insta el
Govern a rectificar la seva decisió de renunciar a la inversió del
tren de Llevant.
Segon. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del Territori pel
menyspreu a totes les persones, grups i institucions, inclòs
aquest parlament, que han expressat el seu suport al tren de

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 6244/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a ajuts per a
rehabilitació d'habitatge 2. (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de
2012).
En el marc del Pla estratègic d'habitatge 2008-2011,
regulat pel Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel
qual es regula el Pla estatal d'habitatge i rehabilitació 20092012, quantes ajudes concedides a les Illes Balears estan
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pendents de pagament? Per quin import? si és el cas, quan
preveu el Govern de les Illes Balears que es farà efectiu el
pagament?

•

•
La quantia total de les ajudes que dins el marc del Pla estatal
d'habitatge i rehabilitació 2009-2011 es varen aprovar, va ser
de 38.699.602,23 euros.
A data d'avui (15 de març de 2013) de dita quantia es troba
pendent de pagament un import de 15.385.021,54 euros i, per
tant, s'ha fet el pagament d'ajudes per un import total de
23.314.580,69 euros.
A més, es troben en tràmit expedients que, en el supòsit de
disposar de crèdit pressupostari, se'n podria tramitar el
pagament per un import de 7.672.090,47 euros.

•

•

•

Palma, 25 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Jornades de difusió de la incubadora de Parc BIT i les seves
possibilitats per a emprenedors universitaris a la UIB. (3
jornades).
Participació a meses rodones i tallers de foment de l'esperit
emprenedor a la UIB (Dia de l'emprenedor).
Visites d'estudiants de la UIB a les incubadores d'empreses
amb presentació dels serveis de suport a l'emprenedoria de
base tecnològica de la Universitat d'Innovació de Parc BIT.
(8 visites).
Participació en la formació a alumnes de la UIB en la
planificació d'una nova activitat empresarial Càtedra
Bancaja 2011/2012 de la UIB. (2 crèdits).
Programes dissenyats per afavorir la incubació DE spin offs
a Parc BIT.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

E)

A la Pregunta RGE núm. 6744/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a oferta formativa en
matèria de salut a Menorca. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 7447/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació de la Llei
de bona administració i bon govern. (BOPIB núm. 67, de 11
d'octubre de 2012).

Preveu el Govern de les Illes Balears incorporar a
Menorca alguna oferta formativa de la família sanitària per al
curs 2013-2014?

Li consta al conseller de Presidència que el Govern de les
Illes Balears està preparant una modificació de la Llei de la
bona administració i del bon govern?

Tot i que estam estudiant la implantació d'algun cicle de la
família sanitària a Menorca, per mor de la situació
pressupostària actual, no es preveu realitzar canvis en l'oferta
formativa de la família sanitària per al curs 2013-2014 a
Menorca ja que això implica realitzar adaptacions molt costoses
en els espais.

Al seu moment, i de conformitat amb el que estableixen les
instruccions generals sobre el procediment per a l'exercici de la
iniciativa legislativa del Govern, aprovades pel Consell de
Govern, en sessió de 28 de desembre de 2004, el conseller de
Presidència va ser informat degudament pel conseller
d'Administracions Públiques -el qual té la competència, per
mitjà de la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, d'impulsar la
tramitació de la iniciativa legislativa que es tracta- de l'inici del
procediment per elaborar l'avantprojecte de llei pel qual es
modifica la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració
i del bon govern de les Illes Balears.
Encara que en el transcurs del procediment esmentat, com
no podia ser d'una altra manera, la Conselleria de Presidència,
així com la resta de conselleries, ha pogut participar -i
continuarà fent-ho- des de les seves competències orgàniques i
per mitjà dels òrgans directius als quals concerneix en cada cas,
en l'elaboració de la normativa en tramitació, serà el conseller
d'Administracions Públiques qui, al moment oportú, sotmetrà a
la consideració del Consell de Govern l'avantprojecte en
qüestió, per tal que l'òrgan colAlegiat superior de Govern,
d'acord amb el programa legislatiu de l'executiu autonòmic, en
fixi la redacció definitiva.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 6785/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a compliment
de la Llei de suport als emprenedors 2. (BOPIB núm. 64, de 21
de setembre de 2012).
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Educació per dar compliment a l'article 4 de la Llei 2/12, de
4 d'abril, de suport als emprenedors, durant el curs
2012/2013? En concret, quins mòduls pràctics i teòrics amb
assignació de crèdits universitaris adreçats a fomentar la
creació d'empreses ha promogut en tots els graus
universitaris? Quines polítiques públiques adreçades al
colAlectiu universitari ha promogut a fi de dotar-lo
d'assistència tècnica i assessorament financer, en especial en
activitats innovadores?
Actuacions per al suport de l'emprenedoria universitària a
l'any 2012 de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia:
• Reunions en el marc de colAlaboració Parc BIT/UIB. (5
reunions).

Palma, 12 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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F)

I)

A la Pregunta RGE núm. 7548/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XIII). (BOPIB núm. 67, de 11 d'octubre de
2012).

A la Pregunta RGE núm. 7895/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a conveni
sanitari de persones immigrades. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària d'Eivissa del mes de setembre de
2011?

Sr. Conseller, quin nombre de persones immigrades sense
papers han subscrit el conveni sanitari?

La nòmina del personal docent de primària d'Eivissa del mes
de setembre de 2011 va ser de 2.094.929,68 euros.

Aquesta comunitat autònoma encara està pendent que el
Ministeri de Sanitat reguli aquest conveni, per la qual cosa cap
personal 'ha subscrit, però no està encara regulat.

Palma, 21 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel. Bosch i Sans.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 7815/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a política de
personal (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quina és la política de personal de la seva conselleria i
empreses vinculades?

J)
A la Pregunta RGE núm. 7897/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
copagament de pensionistes discapacitats. (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).
Quantes reclamacions han presentat els pensionistes amb
discapacitat per haver d'avançar el pagament dels seus
tractaments?

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, no
té una política de personal pròpia, com no podia ser d'altra
manera, està seguint escrupolosament les polítiques de personal
que marca la Conselleria d'Administracions Públiques.
De la mateixa manera, la política de personal que aplica la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a les seves
empreses participades és la que marquen els seus òrgans
directius, en el marc de la racionalització i eficiència establert
per la Comissió d'Anàlisi i Proposta de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Juliol 2012:
Agost 2012:
Setembre 2012:
Octubre 2012:

14 reclamacions.
4 reclamacions.
3 reclamacions.
1 reclamació

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
K)

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 7836/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias , relativa a
adoctrinament (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Creu el Sr. Conseller que promoure l'adhesió a alguna
religió o a la seva moral és adoctrinament?
El conseller pensa que la impartició de la religió dins un
centre educatiu s'ha de fer segons la legislació vigent.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

A la Pregunta RGE núm. 7899/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a convenis
amb entitats locals. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Sr. Conseller, ens pot informar de com està la tramitació
dels convenis amb les entitats locals que gestionen centres de
dia?
En el moment en què es va formular aquesta pregunta
parlamentària (15/10/2010) els convenis amb els ajuntaments es
trobaven en tramitació. Aquests convenis es varen signar a
finals de l'any 2012 i suposen el reconeixement de les
obligacions econòmiques generades durant tot l'any 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

BOPIB núm. 98 - 10 de maig de 2013
Ordre de Publicació

5415
Ordre de Publicació

L)

O)

A la Pregunta RGE núm. 7900/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a retalls de
la dependència. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 8144/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de
farmàcia (V). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Sr. Conseller, sap vostè on han anat a parar els doblers
estalviats pels retalls de la dependència?

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears, especificant nombre d'inspeccions, nombre
d'expedients d'infracció i nombre d'expedients sancionadors
durant l'any 2011?

L'aprovació del RD 20/2012 va suposar una baixada
d'aproximadament un 15% en les prestacions econòmiques
mensuals que les persones beneficiàries de la dependència han
de rebre.
Malgrat això, l'import que suposa aquesta rebaixa no
s'estalvia de l'esforç que s'està fent per atendre als beneficiaris
de la dependència, sinó que aquesta diferència de crèdit es
destina, igualment, a pagar prestacions econòmiques per a
usuaris que han vist com, durant molt de temps, han hagut
d'esperar per percebre la prestació solAlicitada per manca de
disponibilitat pressupostària. És a dir, el crèdit s'està reinvertint
en el pagament de les prestacions endarrerides.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

Durant l'any 2011 s'han realitzat 106 inspeccions i s'han
iniciat 6 expedients sancionadors.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 8145/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de
farmàcia (VI). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears, especificant nombre d'inspeccions, nombre
d'expedients d'infracció i nombre d'expedients sancionadors
durant l'any 2012?

M)
A la Pregunta RGE núm. 8141/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de
farmàcia (II). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Durant l'any 2012 s'han realitzat 150 inspeccions i s'han
iniciat 1 expedient sancionador.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears, especificant nombre d'inspeccions, nombre
d'expedients d'infracció i nombre d'expedients sancionadors
durant l'any 2008?

Ordre de Publicació
Q)

Durant l'any 2008 s'han realitzat 146 inspeccions i s'han
iniciat 39 expedients sancionadors.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 8225/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a DOT.
(BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).
Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
pensa revisar la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de Directrius
d'Ordenació Territorial?

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 8143/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de
farmàcia (IV). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears, especificant nombre d'inspeccions, nombre
d'expedients d'infracció i nombre d'expedients sancionadors
durant l'any 2010?
Durant l'any 2010 s'han realitzat 182 inspeccions i s'han
iniciat 6 expedients sancionadors.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

L'article 3 de les Directrius d'Ordenació Territorial (DOT),
fixa que als 10 anys de vigència, el Govern de les Illes Balears
analitzarà l'oportunitat de procedir a la seva revisió, sense
perjudici de la concurrència d'alguna de les circumstàncies que
fixa el propi article i que justifiquin igualment revisar aquest
instrument d'ordenació territorial.
Al marge, però, de la concurrència d'alguna d'aquestes
circumstàncies, entenem que l'actual conjuntura econòmica i
social pot justificar el replantejament d'alguns dels objectius o
algunes mesures previstes a les DOT. Això no obstant, aquest
replantejament precisa d'una anàlisi profunda i d'un debat públic
amb la ciutadania i amb tots els sectors socials i econòmics.
En aquest sentit, el Govern pensa encetar aquest procés, si
bé no de forma immediata, ja que en aquests moments és
prioritària la formulació i revisió de la normativa urbanística,
tant pel que fa a la innovació de la normativa inexistent a la
comunitat autònoma (la relativa a la planificació i la gestió
urbanística), com a la revisió de la vigent (disciplina urbanística
o regulació dels usos i activitats al sòl rústic).
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Palma, 17 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 9109/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Gesma amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 8260/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comunicat
d'APROBA (I). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Gesma amb PRESTTO SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.

Considera el Govern de les Illes Balears que el comunicat
d'APROBA de dia 23 de maig de 2012, diu la veritat en tots els
seus extrems?

A Gesma no existeixen ni contractes formalitzats, ni factures
relatives amb aquesta empresa.

R)

De conformitat amb l'acord de Consell de Govern de dia 25
de maig de 2012, el Govern està a l'espera de l'estudi per
l'Advocacia de les circumstàncies de les manifestacions del
comunicat de dia 23/05/12 i una vegada conclòs aquest estudi
es procedirà, si escau, d'acord amb els termes de l'acord de
Consell de Govern esmentat.
Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 9251/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de
Cabrera (XIV). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
Quina ha estat la despesa en combustible per a les
embarcacions de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori que realitzen les connexions amb l'arxipèlag de
Cabrera a compte del pressupost de les Illes Balears de 2012?

S)
A les preguntes RGE núm. 8514, 8573, 8682, 8740, 8798,
8856, 8914, 8972, 9030, 9088, 9146 i 9204/12, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
contractes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb les empreses: PONTMOLINS, SL; Proyectos y
Servicios para el desarrollo rural y agrario, SL; Gestión
Hospitalaria Balears, SL; Hospital General de Muro, SL;
Dioscorides Control, SL; Estudio de Viabilidad Fiscal, SL;
AMJ Asesoría Jurídica-Económica, SL; ROYALGAME, SL;
REBERSEC, SL; PRESTTO, ROYALMATIC, SL i Instituto
Médico Balears. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

La despesa de combustible realitzada a Cabrera durant l'any
2012 corresponent al cost de combustible tant pel generador,
pels vehicles terrestres, per les embarcacions del parc i ple
centre d'interpretació ha estat de 76.869,63 euros (fins al
21/11/2012).
Palma, 15 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
V)

Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori amb les empreses: PONTMOLINS,
SL; Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario,
SL; Gestión Hospitalaria Balears, SL; Hospital General de
Muro, SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL; AMJ Asesoría Jurídica-Económica, SL;
ROYALGAME, SL; REBERSEC, SL; PRESTTO,
ROYALMATIC, SL i Instituto Médico Balears? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori no ha
formalitzat en aquesta legislatura cap contracte amb les
empreses esmentades.
Palma, 15 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

A la Pregunta RGE núm. 9321/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Xarxa
Balear d'investigadors en malalties d'esquena. (BOPIB núm.
74, de 23 de novembre de 2012).
Quin és el motiu pel qual una subvenció que té com objectiu
la Xarxa Balear d'investigadors en malalties d'esquena es
gestioni des de la Conselleria de Presidència?
Aquesta subvenció s'atorga a la Fundació Kovacs i la
comunitat autònoma de les Illes Balears és membre del patronat
a través del President de les Illes Balears, que també forma part
del Consell Directiu i el conseller de Presidència és el
representant del Govern en el Comitè de Seguiment de la
Fundació, per la qual cosa la relació del Govern amb la
Fundació s'articula a través de la Conselleria de Presidència.
A més a més, tot i que el projecte pensat per la Fundació
Kovacs té una vessant sanitària molt important, també està
estretament vinculat a l'àmbit econòmic, al foment de la recerca
i a la promoció de la salut laboral, entre d'altres vessants. En
aquest sentit, l'informe justificatiu de la subvenció posa èmfasi
en la incidència que tenen les malalties d'esquena entre la
població i el cost que suposen a les empreses i al sistema
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sociosanitari de les Illes Balears i considera també que la
preocupació per donar prioritat als problemes sanitaris en funció
de la despesa pública afegeix una dimensió econòmica al
projecte. Aquesta multitud de perspectives dóna al projecte un
tractament transversal que fa que encaixi en les competències
que el Decret 12/2011, de 18 de juny, del President de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de els conselleries de l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix a la
Conselleria de Presidència, que disposa de les competències de
naturalesa més aviat institucional i transversals.
La Conselleria de Presidència ha atorgat aquesta subvenció
singular des de 2009.
Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Z)
A la Pregunta RGE núm. 9367/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels fulletons
de la campanya de prevenció del mosquit tigre. (BOPIB núm.
74, de 23 de novembre de 2012).
Quin cost ha tengut l'edició de 40.000 fulletons de la
campanya de prevenció del mosquit tigre de la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic?
Segons la informació facilitada per la Unitat Administrativa
de Contractació, el cost de l'edició dels fulletons de la campanya
de prevenció del moscard tigre ha estat de 1.954,15 euros.
Palma, 15 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 9329/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interlocutor directe amb les associacions de malalts. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
Mantindrà el conseller de Salut, Família i Benestar Social
la figura de l'interlocutor directe amb les associacions de
malalts? Si la resposta és afirmativa, amb quines funcions?
La figura de coordinador de la Unitat de Sanitat Corporativa
del Servei de Salut va estar vigent mentre el Sr. Juan José
Bestard Perelló va ocupar el càrrec de director general del
Servei de Salut. Aquest càrrec de coordinador va ser ocupat pel
Sr. Antoni Salvà Cerdà, que en va cessar en el mateix moment
en què ho va fer el Sr. Bestard.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 9330/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinador municipal de salut. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).
Mantindrà el conseller de Salut, Família i Benestar Social
la figura del coordinador municipal de salut? Si la resposta és
afirmativa, amb quines funcions?
La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social indica que
la persona que s'encarrega de les funcions de coordinador
municipal de salut és una persona designada per fer aquestes
funcions, les quals són ser el primer interlocutor amb els
municipis de l'illa de Mallorca per a qüestions relatives al Servei
de Salut de les Illes Balears.
Aquesta persona desenvolupa la seva tasca sense percebre
cap retribució extraordinària, més enllà de les seves pròpies com
a personal DUE que és.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 9397/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves
a centres educatius (II). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).
Relació de centres educatius i/o instituts de secundària on
el Servei de Salut tenia consultes joves durant el 2009.
Atenció Primària de Mallorca:
1. IES Arenal amb el CS Trencadors
2. IES Josep Maria Sureda i Blanes amb el CS Son Gotleu
3. IES Santanyí amb el CS Santanyi
4. IES Llorenç Garcíes i Font amb el CS Nuredduna (Artà)
5. IES Juniper Serra amb el CS Son Cladera
6. IES Josep Font i Tries amb el CS Tramuntana (Esporles)
7. IES Mossen Alcover amb el CS Manacor
8. IES Baltasar Porcel amb el CS Andratx
9. IES Ses Estacions amb el CS Escola Graduada
10.
IES Damià Huguet amb el CS Xaloc (Campos)
11.
IES Marratxí amb el CS Muntanya
12.
IES Antoni Maura amb el CS Emili Darder
13.
IES Pau Casasnoves amb CS Inca
14.
IES Josep Maria Llompart amb el CS S'Escorxador
15.
IES Madina Mayurga amb el CS S'Escorxador
16.
CIDE amb el CS Son Serra
17.
IES Sta Margalida amb el CS Muro (UB Sta Margalida)
18.
IES Joan Maria Thomàs amb el CS Arquitecte
Bennàssar
19.
CC Bisbe Verger amb el CS Santanyí
20.
IES Albuaria amb el CS Muro
21.
IES Porto Cristo amb el CS Portocristo
22.
CC San Alfonso M. de Ligorio amb el CS Casa del Mar
23.
IES Can Peu Blanc amb el CS Sa Pobla
24.
IES Porreres amb el CS Vilafranca (Porreres)
25.
IES Sineu amb el CS Sineu
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 9398/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves
a centres educatius (III). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 9664/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a mancances
en l'equipament de material escolar. (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

Quantes consultes joves a centres educatius i/o instituts de
secundària tenia el Servei de Salut durant el 2010?

Quines són les mancances en l'equipament de material
escolar de l'escola M. Lluïsa Serra de Maó?

Atenció Primària de Mallorca:
Curs 2010-2011, han consultat un total de 2.159 joves, 46%
alAlots i 54% alAlotes, mitjana d'edat de 14 anys (11-18).

S'ha dotat del material necessari per a les etapes i els nivells
educatius que s'imparteixen actualment, tant a nivell docent com
per a altres serveis escolars. A mesura que augmenti l'oferta
educativa del centre amb més etapes i cursos s'anirà dotant amb
el corresponent material didàctic necessari.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 9399/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves
a centres educatius (IV). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).
Relació de centres educatius i/o instituts de secundària on
el Servei de Salut tenia consultes joves durant el 2010.
Atenció Primària de Mallorca:
1. IES Arenal amb el CS Trencadors
2. IES Josep Maria Sureda i Blanes amb el CS Son Gotleu
3. IES Santanyí amb el CS Santanyi
4. IES Llorenç Garcíes i Font amb el CS Nuredduna (Artà)
5. IES Juniper Serra amb el CS Son Cladera
6. IES Josep Font i Tries amb el CS Tramuntana
7. IES Ses Estacions amb el CS Escola Graduada
8. IES Damià Huguet amb el CS Xaloc (Campos)
9. IES Sa Ribera amb el CS Platja de Palma
10.
IES Antoni Maura amb el CS Emili Darder
11.
IES Pau Casasnoves amb el CS Inca
12.
IES Josep Maria Llompart amb el CS S'Escorxador
13.
IES Madina Mayurga amb el CS S'Escorxador
14.
CIDE amb CS Son Serra
15.
IES Sta Margalida amb el CS Muro (UB Sta Margalida)
16.
IES Joan Maria Thomàs amb el CS Arquitecte
Bennàssar
17.
CC Bisbe Verger amb el CS Santanyí
18.
IES Albuaria amb el CS Muro
19.
IES Porto Cristo amb el CS Portocristo
20.
IES Can Peu Blanc amb el CS Sa Pobla
21.
IES Sineu amb el CS Sineu
22.
IES Felanitx amb el CS Felanitx
23.
IES Capdepera amb el CS Capdepera
24.
IES Berenguer d'Anoia amb el CS Berenguer d'Anoia
25.
IES Guillem Sagrera amb el CS Son Pisà
26.
IES Binissalem amb el CS Es Raiguer (Binissalem)
27.
IES Calvià amb el CS Calvià (Sta Ponsa)
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 10320/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
concertades a centres de dia per municipis. (BOPIB núm. 77,
de 14 de desembre de 2012).
Quantes places s'han concertat a centres de dia per
municipis a data de desembre de 2012?
Places concertades ajuntaments.
Mallorca
Consell: 12.
Campanet: 12.
Esporles: 15.
Mancomunitat Pla: 55.
Capdepera: 15
Manacor: 26.
Artà: 12.
Mancor: 7.
Lloseta: 20.
Sa Pobla: 20.
Campos: 10.
Santanyí: 15.
Santa Margalida: 20.
Palma: 90.
Bunyola: 12.
Menorca
Es Migjorn Gran: 11.
Ferreries: 13.
Ciutadella: 8.
Alaior: 8.
Es Castell: 12.
Maó: 11.
Sant Lluís: 10.
Places concertades amb l'IMAS amb conveni
Vilafranca: 30.
Places concertades amb el Consell Insular de Menorca
Ciutadella: 20.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 10321/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
concertades residencials per municipis. (BOPIB núm. 77, de 14
de desembre de 2012).
Quin és el nombre de places concertades residencials per
municipis a data de desembre de 2012?
Places concertades ajuntaments
Mallorca
Santa Maria: 8.
Sóller: 40.
Artà: 9.
Calvià: 21.
Alcúdia: 20.
Campos: 11.
Muro: 12.
Menorca
Es Mercadal: 14.
Ferreries: 10.
Ciutadella: 20.
Alaior: 16.
Maó: 17.
Sant Lluís: 15.
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Campanet: 46.843,22 i
Esporles: 51.720,53 i
Mancomunitat Pla: 228.935,18 i
Capdepera: 69.889,16 i
Manacor: 137.046,71 i
Artà: 56.922,59 i
Mancor: 24.454,74 i
Lloseta: 88.751,21 i
Sa Pobla: 98.178,90 i
Campos: 56.017,83 i
Santanyí: 49.158.89 i
Santa Margalida: 84.684,29 i
Palma: 455.056,05 i
Bunyola: 53.360,94 i
Menorca
Es Migjorn Gran: 49.622,97 i
Ferreries: 70.023,12 i
Ciutadella: 37.497,75 i
Alaior: 41.218,12 i
Es Castell: 56.711,18 i
Maó: 48.045,62 i
Sant Lluís: 44.171,99 i
Places concertades amb l'IMAS amb conveni
Vilafranca: 148.056,00 i
Places concertades amb el Consell Insular de Menorca

Places concertades amb l'IMAS amb conveni
Inca: 80
Santanyí: 72
Montuïri: 88
Manacor: 94.
Calvià: 78.
Marratxí: 60.
Capdepera: 86.
Santa Margalida: 56.
Places concertades amb el Consell Insular de Menorca amb
conveni
Santa Rita: 64.
Places concertades amb el Consell Insular d'Eivissa amb
conveni
Santa Eulària del Riu: 94.
Eivissa: 40.
Eivissa: 20.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 10322/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a aportació
econòmica amb places concertades a centres de dia. (BOPIB
núm. 77, de 14 de desembre de 2012).
Quina és l'aportació econòmica que fa el Govern de les
Illes Balears als centres de dia amb places concertades,
detallat per municipis?
Places concertades ajuntaments
Mallorca
Consell: 69.923,75 i

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 10331/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Centre
d'alzheimer de Ciutadella. (BOPIB núm. 77, de 14 de
desembre de 2012).
Atès el conveni subscrit entre el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular de Menorca amb el Centre d'alzheimer de
Ciutadella, té el Govern coneixement que s'està sostraient
l'equipament per utilitzar-lo en altres dependències o centres
del CIM que tenen altres finalitats?
Durant l'any 2012 es va subscriure el conveni esmentat amb
el Consell Insular de Menorca.
Aquest conveni es va signar per a la meitat de l'any 2012.
Malgrat això, i atesa una comunicació oficial del Consell Insular
de Menorca, no es va poder tramitar cap pagament ja que no
s'havien rebut demandes a Ciutadella d' àmbit social per a
aquest servei específic en trastorns cognitius.
Això provocà que el material i l'equipament que en principi
s'havia destinat a respondre a aquesta finalitat no s'emprés. Per
evitar que el material es desaprofités i es fes malbé, es va
destinar a altres usos.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació

AI)
A la Pregunta RGE núm. 10387/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
acomiadaments a IBJOVE. (BOPIB núm. 77, de 14 de
desembre de 2012).
Quins són els criteris d'acomiadaments dels treballadors i
de les treballadores de l'IBJOVE?
A la primera fase del Pla de sanejament de l'entitat que es va
dur a terme l'11 de maig de 2012, els criteris que ha seguit l'IB
Jove per a l'amortització dels llocs de treball han estat criteris
objectius i de reducció de programes per manca de pressupost
o bé per reducció de llocs de treball a determinats programes
seguint el criteri d'antiguitat dels treballadors de l'àrea en
qüestió.
A la segona fase del Pla de sanejament de l'entitat el criteri
seguit ha estat el de reducció de dèficit amb el tancament de
l'alberg Platja de Palma i la reducció de dos llocs de treball del
campament de la Victòria que estaven en situació d'excedència
voluntària ordinària.
El tècnic superior (psicòleg) ha vist amortitzat el seu lloc de
treball per manca de programa (el Programa PAS finalitzà el 31
de desembre de 2011).
Palma, 25 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 10388/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
acomiadaments a IBJOVE (II). (BOPIB núm. 77, de 14 de
desembre de 2012).
Per quin motiu s'ha pres la decisió del tancament de
l'alberg de Palma de l'IBJOVE?
El motiu del tancament de la instalAlació Alberg Platja de
Palma ha estat la impossibilitat d'assumir l'acumulació del
dèficit generat anualment i que els tres darrers exercicis ha
suposat un import superior als tres-cents mil euros.

Palma, 25 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AK)
A les preguntes RGE núm. 10460, 10461, 10462, 10463,
10464, 10465, 10466, 10467, 10468, 10469, 10470, 10471,
10472, 10473, 10474 i 10475/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a fondejos al Parc
Nacional de Cabrera (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV i XVI). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre
de 2012).
Relació de totes les autoritzacions o permisos de fondeig a
les aigües del Parc Nacional de Cabrera des del mes de juliol
de 2011 fins a octubre de 2012. Detallant el nom de les
persones autoritzades.
Atès el volum de la documentació solAlicitada
(aproximadament 200 pàgines), us comunic que aquesta es troba
a disposició del Sr. Cosme Bonet i Bonet a les dependències
d'Espais de Natura Balears (Gremi Corredors, 10. Polígon Son
Rossinyol. 07009 Palma), perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes.
Per tal de poder atendre'l adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971177646.
Palma, 15 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 10476/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a manteniment del
Parc Nacional de Cabrera. (BOPIB núm. 79, de 21 de
desembre de 2012).
Es prorrogaran les encomanes de gestió relatives al
manteniment del Parc Nacional de Cabrera amb l'empresa
TRAGSA?
De moment s'ha prorrogat un servei bàsic de manteniment
durant tres mesos, temps en què està previst fer un diagnòstic de
les necessitats que poden se assumides des de la mateixa
administració amb personal de plantilla dins el procés de
reorganització interna de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori que afecta l'empresa pública Espais de
Natura Balear, responsable actual de la gestió del Parc Nacional
de Cabrera.
Palma, 18 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 10479/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques
mòbils (II). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).
Per quina quantitat s'han adjudicat el concurs d'unitats
tècniques mòbils a IB3 Televisió? Detallant les empreses i la
quantia a cada una d'elles.
IB3 Televisió no ha tret cap concurs/licitació d'unitats
tècniques mòbils des del 15 de maig de 2007. L'objecte del
contracte fou de quatre estacions DSNG i d'una unitat mòbil.
Palma, 29 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 10507/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
laboral (III). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).
Quantes són les persones ateses als sereis d'orientació
laboral el 2012 a les nostres illes, per nacionalitats?
Mallorca: 56.800
Menorca: 9.759
Eivissa-Formentera: 10.200
Els serveis d'orientació del SOIB atenen totes les persones
i no es fan distincions per nacionalitat.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 10509/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a taxa d'inserció
laboral. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).
Quina és la taxa d'inserció laboral de les persones
desocupades en funció de si han rebut o no orientació laboral
a cadascuna de les illes?
Mallorca: el 39,45% del total de beneficiaris que han rebut
orientació laboral s'han inserit en el mercat laboral.
Menorca: el 44,53% del total de beneficiaris que han rebut
orientació laboral s'han inserit en el mercat laboral.
Eivissa-Formentera: el 47,72% del total de beneficiaris que
han rebut orientació laboral s'han inserit en el mercat laboral.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 10510/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
colAlaboracions gestionades pel SOIB. (BOPIB núm. 79, de 21
de desembre de 2012).

5421

A causa de l'extensió i les característiques, la resposta
queda dipositada al Registre General de la cambra i es pot
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 10877/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència Tributària 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 l'Agència Tributària de les Illes
Balears en el marc del Pla financer de reequilibri.
En el marc del Pla financer de reequilibri i d'acord amb les
funcions atribuïdes per l'article 2 de la Llei 3/2008, de 14
d'abril, l'Agència Tributària de les Illes Balears no te'previst
alienar cap immoble, per la qual cosa no es pot trametre la
relació solAlicitada.
Palma, 8 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 10884/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) en el marc del Pla financer de
reequilibri.
En referència a la relació detallada de béns immobles,
l'alienació prevista per part de l'ESADIB, informem que no s'ha
realitzat cap alienació de béns immobles per part de l'ESADIB.
Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 10894/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut Balear de la Dona. (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 Balear de la Dona en el marc
del Pla financer de reequilibri.
L'Institut Balear de la Dona no té previst l'alienació de cap
bé immoble en el marc del Pla financer de reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 10917/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica. (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 Balear de la Memòria
Democràtica en el marc del Pla financer de reequilibri.
La Fundació Balear de la Memòria Democràtica, extingida
en l'actualitat, no va ser titular de cap bé immoble.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 10941/12, 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 detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balears en el marc del Pla financer de reequilibri.
L'AQUAIB no disposa
immobles.

ni ha disposat mai de béns

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 10919/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2012).

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 10950/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits 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'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) fora del marc del Pla financer de
reequilibri.

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears no
té cap bé immoble, l'alienació del qual estigui previst en el marc
del Pla Financer de Reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 10922/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació de l'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia personal de les
Illes Balears en el marc del Pla financer de reequilibri.
La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears no té
prevista l'alienació de cap ben immoble en el marc del Pla
financer de reequilibri.
El conseller de Salut, Familia i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

En referència a relació detallada de béns immobles
l'alienació dels qual està prevista per part de l'ESADIB fora del
marc del Pla financer de reequilibri prevista per part de
l'ESADIB, informem que no s'ha realitzat cap alienació de béns
immobles fora del marc del Pla financer de reequilibri per part
de l'ESADIB.
Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 10954/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
GESMA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de GESMA fora del marc del Pla
financer de reequilibri.
GESMA no té previst cap alienació de béns immobles fora
del marc del Pla financer de reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 10961/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut Balear de la Joventut. (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 Balear de la Joventut fora
del marc del Pla financer de reequilibri.
L'Institut Balear de la Joventut no té prevista l'alienació de
cap bé immoble fora del marc del Pla financer de reequilibri.
Palma, 11 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 10983/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica. (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 Balear de la Memòria
Democràtica fora del marc del Pla financer de reequilibri.
La Fundació Balear de la Memòria Democràtica, extingida
en l'actualitat, no va ser titular de cap bé immoble.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 10985/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Banc de Sang i Teixits 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 la Fundació Banc de Sang i Teixits de
les Illes Balears fora del marc del Pla financer de reequilibri.
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears no
té previst cap alineació de béns immobles fora del marc del Pla
financer de reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en
el marc del Pla Financer de Reequilibri.
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears no
ha dut a terme cap alienació de béns immobles en el marc del
Pla Financer de Reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 11056/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació de Pràctica Jurídica. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part de la Fundació de Pràctica Jurídica en el marc del Pla
financer de reequilibri.
El Consell de Govern de dia 30 d'abril de 1999 acordà
l'autorització per a la participació de la CAIB com a patró nat de
la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, juntament amb altres
entitats.
Els estatuts de la fundació disposen que representen als
patrons, prèvia designació per l'òrgan legal o estatutàriament
competent a l'efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears.
Que en aquesta direcció de l'Advocacia no consta cap
"relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació de Pràctica Jurídica en el marc del Pla financer de
reequilibri".
En tot cas, seria més adient que a la present iniciativa
respongués la fundació a través del seu president.
Palma, 13 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 11063/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Menorquina de l'Opera. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Menorquina de l'Opera en el marc del Pla financer
de reequilibri.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 11051/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2012).

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 11073/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB). (BOPIB núm. 82, d'11 de gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) fora del 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
BH)
A la Pregunta RGE núm. 11092/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Institut Balear de la Dona fora del marc del Pla financer de
reequilibri.
No s'ha alienat cap bé immoble per part de l'Institut Balear
de la Dona fora del marc del Pla financer de reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears no
ha dut a terme cap alienació de béns immobles fora del marc del
Pla Financer de Reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 11118/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada fora del marc del Pla
financer de reequilibri.
La Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada no ha estat
mai titular de cap bé immoble des de la seva creació fins a data
d'avui.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 11128/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 11115/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica. (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Balear de la Memòria Democràtica fora del marc
del Pla financer de reequilibri.

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes
Balears fora del marc del Pla financer de reequilibri.
La Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes
Balears no ha estat mai titular de cap bé immoble des de la seva
creació fins a data d'avui.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

La Fundació Balear de la Memòria Democràtica, extingida
en l'actualitat, no va ser titular de cap bé immoble.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 11138/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 82, d'11 de gener de 2013).

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 11117/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2012).
Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part la Fundació Banc de Sang i Teixits 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 de l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears?
L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no té béns immobles.
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Palma, 14 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 11139/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB). (BOPIB núm. 82, d'11 de gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?
L'AQUIB no disposa ni ha disposat mai de béns immobles.
Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 11158/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Institut Balear de la
Dona?
No s'ha dut a terme cap escriptura pública d'alienació de
béns immobles per part de l'Institut Balear de la Dona.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 11159/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm. 82, d'11 de
gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Institut Balear de la
Joventut?
L'Institut Balear de la Joventut no ha dut a terme cap
escriptura pública d'alienació de béns immobles.
Palma, 8 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 11181/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica. (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Balear de
la Memòria Democràtica?
La Fundació Balear de la Memòria Democràtica, extingida
en l'actualitat, no va ser titular de cap bé immoble, per la qual
cosa no ha dut a terme escriptures publiques d'alienació de béns
immobles.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BR)
A les preguntes RGE núm. 11183/12 i 11249/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relativa a béns immobles Fundació Banc de Sang i Teixits de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2012).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears? Relació d'escriptures
públiques d'alienació de béns immobles que s'han dut a terme
per part la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears.
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears no
ha dut a terme cap escriptura pública d'alienació de béns
immobles.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 11224/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de l'Institut Balear de
la Dona.
No hi ha cap escriptura pública d'alienació de béns
immobles que s'hagi dut a terme per part de l'Institut Balear de
la Dona.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 11225/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm. 82, d'11 de
gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de l'Institut Balear de
la Joventut.
L'Institut Balear de la Joventut no ha dut a terme cap
escriptura pública d'alienació de béns immobles.
Palma, 11 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 11247/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balear de la Memòria Democràtica. (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació Balear
de la Memòria Democràtica.
La Fundació Balear de la Memòria Democràtica, extingida
en l'actualitat, no va ser titular de cap bé immoble, per la qual
cosa no existeixen escriptures publiques d'alienació de béns
immobles d'aquesta fundació.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A la pregunta RGE núm. 11258/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel. (BOPIB núm. 82, de
18 de gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació
Institut Socioeducatiu s'Estel.
No s'han dut a terme escriptures públiques d'alienació de
béns immobles.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BX)
A les preguntes RGE núm. 115/13 a 118/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
pagament del cànon fix i variable. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2012).

Quantitats econòmiques consignades en el pressupost del
2013 cànon fix i variable: Son Espases, nous centres de salut
de Mallorca, nou Hospital de Can Misses i centre de salut de
Sant Josep de Sa Talaia.
Plurianual Son Espases 2013: 47.676.985,37. Previsió
pagament 2013: 40.667.860,67.
Plurianual nous centres de salut 2013: 5.714.341,75.
Previsió pagament 2013: 5.714.341,75.
Plurianual conjunt nou Can Misses i centre de salut de Sant
Josep de Sa Talaia 2013: 22.646.979,28. Previsió de pagament:
7.778.165,71.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 269/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Es Pinaret (desembre 2012). (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de desembre de 2012?
L'estada més alta dels menors/joves al centre socioeducatiu
Es Pinaret durant el mes de desembre de 2012 ha estat: dia 12
de desembre de 2012, 57 menors/joves.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 270/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre socioeducatiu d'incorporació social (desembre 2012).
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre
socioeducatiu d`'incorporació social durant el mes de
desembre?
L'estada més alta dels menors/joves al centre d'incorporació
social durant el mes de desembre de 2012 ha estat: dia 16 de
desembre de 2012, 4 menors/joves.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 325/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per
suspensió de complements. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013).
Quants d'euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les
Illes Balears amb la suspensió del reconeixement del dret a
percebre el complement retributiu de productivitat i la
reducció de les despeses corresponents a la prestació de
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serveis extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de
treball habitual per part del personal funcionari docent al
servei de la CAIB?
Des de l'entrada en vigor del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny,
fins a final de l'any 2012 s'han estalviat 140.000 euros en aquest
concepte.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 499/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a valoració estudi relatiu
al descompte de resident. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Quina és la valoració del Govern respecte de l'estudi
encarregat pel Ministeri de Foment en el qual es fixa un límit
màxim en l'aplicació del descompte de resident?
El Ministeri de Foment ha deixat clar que no es va fixar cap
límit màxim en l'aplicació del descompte de resident.
Palma, 13 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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No he tengut accés al detall dels estudis que avalen les
conclusions d'aquestes afirmacions. Com a conseller no faig
valoracions de totes i cadascuna de les publicacions que fan els
mitjans de comunicació.
Palma, 13 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 542/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pressupost
per a l'execució de mesures en medi obert. (BOPIB núm. 85, de
8 de febrer de 2013).
Quin és el pressupost previst que es destinarà a les entitats
públiques i entitats sense ànim de lucre per a l'execució de
mesures en medi obert?
Els convenis subscrits o en previsió de subscriure amb
entitats públiques o entitats sense ànim de lucre per a l'execució
de mesures en medi obert no tenen contra prestació econòmica.
No obstant això, les ocasionals despeses que es poguessin
generar són ateses amb càrrec al pressupost de despeses corrents
del centre de cost corresponent.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 525/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estudi comparatiu del
cost del bitllet de turista espanyol per illes. (BOPIB núm. 85,
de 8 de febrer de 2013).

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 544/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pressupost
per a la sensibilització sobre la justícia juvenil. (BOPIB núm.
85, de 8 de febrer de 2013).

Té la Conselleria de Turisme i Esports algun estudi
comparatiu del cost per bitllet del turista espanyol que viatja
en avió a cadascuna de les illes?

Quin és el pressupost previst per a la realització d'activitats
de sensibilització sobre els problemes de la justícia juvenil?

El tema dels preus, a instància nostra, s'està controlant des
de l'observatori de preus posat en marxa pel Ministeri de
Foment, que és el competent en tema aeronàutic.
Palma, 13 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 526/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost del bitllet de turista
a Menorca. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Quina valoració fa el conseller de Turisme de les dades
publicades en diverses revistes especialitzades, el mes de gener
de 2013, segons les quals viatjar a Menorca per vacances en
temporada alta resulta fins a un 42% més car per a un turista
espanyol que fer-ho a Mallorca per raons del preu del bitllet?

Aquesta línia d'actuació no està prevista com a tal.
Per tal d'evitar els problemes i conflictes dels joves amb el
sistema penal es desenvolupen programes preventius concrets.
Els problemes de la justícia juvenil a què es refereix han de
ser abordats i resolts per les diferents institucions públiques amb
abast competencial.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 545/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
ALTER. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CJ)

Quin és el nombre d'alumnes que estan inscrits en el
Programa ALTER?
Al Programa ALTER estan inscrits 247 alumnes.

A la pregunta RGE núm. 551/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Dia
Internacional de la Família. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quins són els recursos que es destinaran per a
promocionar el Dia Internacional de la Família?

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 546/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a persones
amb mobilitat reduïda. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Quines són les mesures que pensen impulsar per promoure
l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda?
La Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció
a les Persones en Situació Especial ha detectat que no existeix
cap mena de coordinació amb les entitats locals per garantir un
bon ús de les targetes d'estacionament de vehicles de persones
amb problemes de mobilitat.
Per aquesta raó vol impulsar les colAlaboracions necessàries
per garantir que les targetes d'estacionament, per una banda, són
aprofitades per qui realment les necessita i, per una altra,
garantir que les incidències que puguin sorgir se solucionin de
la manera més ràpida i àgil possible.
Per aquest motiu, estam estudiant la possibilitat de celebrar
convenis de colAlaboració amb els ajuntaments per tal que la
feina del centre base i la Policia Municipal garanteixi un
funcionament eficient de l'Administració que suposi una
utilització adequada de les targetes d'estacionament.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CI)
A la pregunta RGE núm. 550/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
associacionisme familiar. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Quin són els recursos i els programes previstos per
impulsar l'associacionisme familiar?
Dins el pla de subvencions per a 2013, està prevista una línia
de subvencions per al foment de l'associacionisme en matèria de
família, amb càrrec a la partida pressupostària
18301.313G01.48000.00.
D'altra banda, tots els recursos personals i materials del
Servei de Família estan a disposició de les associacions de
família per donar assessorament i consulta de totes aquelles
qüestions que afectin el seu àmbit competencial.

No té cap dotació específica. La promoció es realitzarà amb
els recursos personals i materials de què disposa la direcció
general.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CK)
A les preguntes RGE núm. 699/13 i 700/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a mesures
contra la plaga del Morrut Vermell (I), (II). (BOPIB núm. 85,
de 8 de febrer de 2013).
A causa de l'extensió, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CL)
A les preguntes RGE núm. 784/13 a 789/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a oficina
d'informació turística (I a III) i a espais llogats de Ports de les
Illes Balears (I a III). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de
2013).
Quantes oficines d'informació turística té llogades Ports de
les Illes Balears als ajuntaments de Mallorca, als ajuntaments
de Menorca i als ajuntaments d'Eivissa? Per quin import té
llogat espais Ports de les Illes Balears als ajuntaments de
Mallorca, als ajuntaments de Menorca i als ajuntaments
d'Eivissa per a ús o servei de les corporacions locals?
Ports de les Illes Balears no ha llogat cap oficina
d'informació turística en els ports de les Illes Balears. Els espais
s'han cedit als ajuntaments mitjançant conveni.
Em remet a la resposta donada a les preguntes 790/13,
791/13 i 792/13.
Palma, 27 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 814/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a alts càrrecs (I).
(BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).
La disposició addicional primera de l'avantprojecte de llei
de modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern, defineix els que són alts
càrrecs de l'administració autonòmica i del sector públic
instrumental autonòmic. Significa això que tot el personal
eventual i els assessors deixen de tenir la consideració d'alt
càrrec?
La Llei 4/2011, de 31 de març, de bon govern i bona
administració, no modifica en absolut les obligacions del
personal eventual i dels assessors. El que fa és definir un "alt
càrrec" stricto sensu, ja que no constava a cap normativa i
generava inseguretat jurídica.
A més, és important destacar que amb aquesta definició es
limita el nombre de persones que han de tenir el caràcter d'alt
càrrec en general amb les seves prerrogatives, però continuen
vigents totes i cada una de les obligacions que per al personal
eventual estableix la Llei d'incompatibilitats o l'àmbit
d'aplicació de la Llei del bon govern.
Marratxí, 26 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques.

Ordre de Publicació
CN)
A les preguntes RGE núm. 836/13 i 837/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a integració
IBABSA-SEMILLA (I i II). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de
2013).
En el procés d'integració d'IBABSA dins SEMILLA, es
mantindran tots els llocs de feina de les dues empreses
esmentades? Quants de llocs de feina se suprimiran en el
procés d'integració d'IBABSA dins SEMILLA?
La fusió d'IBABSA i SEMILLA encara no s'ha iniciat
formalment.
Estan molt avançats els nous estatuts socials de SEMILLA
i el projecte de fusió d'ambdues empreses, estam pendents del
tancament de comptes anuals d'ambdues entitats a 31 de
desembre de 2012 i de les auditories dels esmentats comptes.
Una vegada que es tinguin tots els documents esmentats
anteriorment començarà realment el procés de fusió, que haurà
de passar per les següents fases:
1. Els consells d'administració de SEMILLA i IBABSA
aprovaran i subscriuran un projecte comú de fusió.
2. De conformitat amb l'article 39 de la Llei de modificacions
estructurals, la documentació sobre la fusió haurà de posarse a disposició, entre altres, dels representants dels
treballadors durant el termini aproximat de trenta dies.
3. Les juntes generals de SEMILLA i IBABSA (en aquest cas
el Consell de Govern) aprova la fusió.
Per tant, no podem informar sobre alguna cosa que encara ha
de passar i a més està sotmès a negociacions amb els
representants dels treballadors (2n pas).
Palma, 18 de febrer de 2013.

5429

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

Ordre de Publicació
CO)
A la pregunta RGE núm. 1011/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estalvi econòmic en
la bonificació per residència (II). (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).
Pensa el Govern de les Illes Balears solAlicitar l'estudi del
Ministeri de Foment en què es valora l'estalvi econòmic en la
bonificació per residència arran de l'obligació de presentar el
certificat de resident?
Se solAlicitarà informació relativa a l'esmentat estalvi.
Palma, 27 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CP)
A la pregunta RGE núm. 1015/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió econòmica
Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).
Pensa el Govern de les Illes Balears reclamar a l'Autoritat
Portuària de Balears que faci un tractament de la informació
desglossada per ports, especialment pel que es refereix a la
gestió econòmica i les xifres del negoci?
Consultada l'Autoritat Portuària, no és possible facilitar
aquesta informació ja que la gestió de tots els ports es realitza
de forma conjunta.
Palma, 27 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CQ)
A la pregunta RGE núm. 1133/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CP Son
Macià (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
En quin punt es troba actualment l'expedient d'ampliació o
reforma del CP de Son Macià?
S'ha redactat un avantprojecte i en aquests moments hi ha
una qüestió urbanística que s'ha de resoldre per poder dur a
terme la reforma.
En aquests moments els tècnics de l'IBISEC juntament amb
els tècnics municipals hi fan feina per resoldre el fet el més
aviat possible.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 1421/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reestructuració
del sector públic. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Quines empreses privades han ajudat a l'estudi de la
reestructuració del sector públic segons manifesta el conseller
de Presidència en el Ple del dia 26 de febrer de 2013?
En la intervenció davant el ple exposada es manifesta que en
la racionalització del sector públic han colAlaborat amb les
administracions de la CAIB altres administracions com els
ajuntaments, els consells insulars i l'administració de l'Estat.
També han colAlaborat associacions com la FELIB i
empreses privades, que formaven part d'algun ens del sector
públic instrumental:
• Fundació IBIT: Formaven part del patronat les empreses
privades Telefònica i Sa Nostra.
• Consorci Museu Joaquín Torrens Lladó: Formava part del
patronat la Fundació Torrens Lladó.
• Fundació CIDTUR: Formaven part del comitè directiu la
Fundació COTEC i l'empresa Iberostar Hotels & Resorts,
així com també comptava amb un òrgan consultiu (consell
consultiu) format per empreses del sector: Sol Melià,
Barceló, RIU, Grupo Piñeiro, Air Berlin, Grupo Sampol,
UIB, Sa Nostra, Fundació COTEC, Grupo Orizonia i
Sistemas de Gestión.
Palma, 12 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4611/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, sobre les línies polítiques per a la
resta de legislatura a la Conselleria de Família i Serveis
Socials.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 4612/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, sobre les línies polítiques per a la
resta de legislatura a la Conselleria d'Economia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4608/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president de
les Illes Balears davant el Ple de la cambra, sobre la nova
remodelació del Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent del president de les Illes Balears davant
el Ple de la cambra, per tal d'informar sobre la nova remodelació
del Govern, i acorda d'elevar-lo a l'estudi de la Junta de
Portaveus perquè s'hi pronunciï.
La Junta de portaveus, en sessió del mateix dia, n'adopta
acord negatiu, i la Mesa, constituïda com a tal a la mateixa
sessió, n'adopta igualment acord negatiu, per la qual cosa l'escrit
esmentat queda sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 4613/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts, sobre les línies polítiques per a la
resta de legislatura a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

E)
RGE núm. 4615/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, sobre les línies polítiques per a
la resta de legislatura a la Conselleria d'Administracions
Públiques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema de què
es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
RGE núm. 4621/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les prioritats que es marca la
nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la
seva conselleria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la recaptació de la compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar sobre el tema de
què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 4619/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, sobre les prioritats que es marca
la nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà
la seva conselleria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la recaptació de la compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema de què
es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
RGE núm. 4622/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les prioritats que es marca el nou conseller
en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la recaptació de la compareixença del Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 4620/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família
i Serveis Socials, sobre les prioritats que es marca la nova
consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva
conselleria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la recaptació de la compareixença de la Sra. Consellera
de Família i Serveis Socials, davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans, per tal d'informar sobre el tema de què
es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.

J)
RGE núm. 4623/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre les prioritats que es marca el nou
conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva
conselleria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la recaptació de la compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre el tema de què es tracta.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
K)
RGE núm. 4638/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les línies polítiques
per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
RGE núm. 4645/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d'acord amb el programa polític del Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
M)
RGE núm. 4646/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
RGE núm. 4647/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
O)
RGE núm. 4648/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema de què
es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
B)

Ordre de Publicació
P)
RGE núm. 4649/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
8268/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4617/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i conformement amb els
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda que la interpelAlació
esmentada, relativa a política d'ocupació (BOPIB núm. 70, de
2 de novembre de 2012), es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 6144/12.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 4532/13, 4531/13 i
4525/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, presentades per les diputades Hble. Sra.
Francesca L. Armengol i Socías, Hble. Sra. Conxa Obrador i
Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, i Hble. Sra. Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a
política educativa del Govern (II i III) i a renda bàsica (BOPIB
núm. 97, de 3 de maig d'enguany), per les preguntes RGE núm.
4651/13, 4652/13 i 4702/13, relatives a canvi de polítiques del
nou govern, a atenció sanitària correcta i a mort d'un ciutadà per
tuberculosi, respectivament, publicades en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4656/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a assistència sanitària
universal (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2012), es tramiti
per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut per a les preguntes escrites RGE
núm. 7180/12, 7219/12, 7221/12, 7222/12, 7225/12, 7230/12,
7231/12, 7236/12, 7237/12, 7368/12, 7369/12, 9654/12 i
9656/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4657/13,
presentat pel diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, i conformement amb l'article168.2 del
Reglament de la cambra acorda que les preguntes esmentades,
relatives a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (I, XL, XLII, XLIII, XLVI, LI, LII, LVII, LVIII,
LXXIII i LXXIV) i a targeta sanitària individual (I i III),
publicades als BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre, i 76, de 7 de
desembre de 2012), siguin tramitades com a preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvis a la Comissió de Control Parlamentari de la RTVIB
i a la Comissió de Turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, admet a tràmit de l'escrit RGE núm.
4641/13, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual es comuniquen els canvis següents:
•

•

A la Comissió de Control Parlamentari de la RTVIB, el
diputat Sr. Jaime Fernández i Juan substitueix la diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero.
A la Comissió de Turisme, la diputada Sra. Carolina Torres
i Cabañero substitueix la diputada Sra. María José Bauzá i
Alonso.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 97, de 3 de maig de
2013.
- Pàg. 5328 i 5363. Apartat AS)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 8516/12, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 8565/12, ...
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