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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
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J) RGE núm. 5105/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència abril
2013.
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K) RGE núm. 5106/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre Es Fusteret
abril 2013.
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L) RGE núm. 5107/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre Es Mussol
abril 2013.
5543
M) RGE núm. 5108/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre Es Pinaret
abril 2013.
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N) RGE núm. 5109/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre
Socioeducatiu d'incorporació social abril 2013.
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O) RGE núm. 5110/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada Centre Es
Fusteret abril 2013.
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P) RGE núm. 5111/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada Centre Es
Mussol abril 2013.
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Q) RGE núm. 5112/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada Centre Es
Pinaret abril 2013.
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R) RGE núm. 5113/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada Centre
Socioeducatiu d'incorporació social abril 2013.
5543
S) RGE núm. 5117/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs abril 2013.
5544
T) RGE núm. 5118/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs, 2 abril 2013.
5544
U) RGE núm. 5119/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció precoç
del càncer de mama abril 2013.
5544
V) RGE núm. 5120/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes d'espera
per a intervenció quirúrgica abril 2013.
5544
X) RGE núm. 5121/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes d'espera
per a especialitats abril 2013.
5544
Y) RGE núm. 5126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Mallorca 2010.
5544
Z) RGE núm. 5127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Mallorca 2011.
5545
AA) RGE núm. 5128/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Mallorca 2012.
5545
AB) RGE núm. 5129/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Menorca 2010.
5545
AC) RGE núm. 5130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Menorca 2011.
5545
AD) RGE núm. 5131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Menorca 2012.
5545
AE) RGE núm. 5132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell
d'Eivissa 2010.
5545
AF) RGE núm. 5133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell
d'Eivissa 2011.
5546
AG) RGE núm. 5134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell
d'Eivissa 2012.
5546
AH) RGE núm. 5135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Formentera 2010.
5546
AI) RGE núm. 5136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Formentera 2011.
5546
AJ) RGE núm. 5137/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el Consell de
Formentera 2012.
5546
AK) RGE núm. 5138/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els ajuntaments
de les Illes Balears 2010.
5546
AL) RGE núm. 5139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els ajuntaments
de les Illes Balears 2011.
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AM) RGE núm. 5140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els ajuntaments
de les Illes Balears 2012.
5547
AN) RGE núm. 5151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a domini de la zona
portuària terrestre del Port d'Andratx.
5547
AO) RGE núm. 5160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a decret d'alzinars
i Son Ferrandell (Valldemossa).
5547
AP) RGE núm. 5161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés públic del
Cap d'Es Pinar (Alcúdia).
5547
AQ) RGE núm. 5213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació durant el 2012.
5547
AR) RGE núm. 5214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació durant el 2012.
5547
AS) RGE núm. 5232/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a malalties dels ramats
de control oficial.
5548
AT) RGE núm. 5233/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacunació del bestiar
porquí.
5548
AU) RGE núm. 5234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llengua blava.
5548
AV) RGE núm. 5235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a supressió de controls
a les granges.
5548
AX) RGE núm. 5236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a malaltia de les vaques
boges (ETT).
5548
AY) RGE núm. 5237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a residus carnis.
5548
AZ) RGE núm. 5238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a responsable de la
sanitat animal.
5549
BA) RGE núm. 5239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla nacional
d'eradicació.
5549
BB) RGE núm. 5240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incompliment de
l'objectiu de dèficit el 2011.
5549
BC) RGE núm. 5241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incompliment de
l'objectiu de dèficit el 2011, 2.
5549
BD) RGE núm. 5242/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a convenis amb l'Estat.
5549
BE) RGE núm. 5249/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (I).
5549
BF) RGE núm. 5250/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (II).
5549
BG) RGE núm. 5251/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (III).
5550
BH) RGE núm. 5252/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (IV).
5550
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BI) RGE núm. 5253/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (I).
5550
BJ) RGE núm. 5254/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (II).
5550
BK) RGE núm. 5255/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (III).
5550
BL) RGE núm. 5256/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (IV).
5550
BM) RGE núm. 5257/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (V).
5550
BN) RGE núm. 5258/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (VI).
5551
BO) RGE núm. 5259/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (VII).
5551
BP) RGE núm. 5260/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats que no han acabar el curs (VIII).
5551
BQ) RGE núm. 5261/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'estudis
en FP dual.
5551
BR) RGE núm. 5262/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metodologia
AICLE (I).
5551
BS) RGE núm. 5263/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metodologia
AICLE (II).
5551
BT) RGE núm. 5264/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
oficials d'idiomes.
5552
BU) RGE núm. 5265/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model de
proves de diagnòstic.
5552
BV) RGE núm. 5266/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a còmic de
l'IAQSE (I).
5552
BX) RGE núm. 5267/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a còmic de
l'IAQSE (II).
5552
BY) RGE núm. 5268/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
centres educatius (I).
5552
BZ) RGE núm. 5269/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
centres educatius (II).
5552
CA) RGE núm. 5270/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
centres educatius (III).
5552
CB) RGE núm. 5271/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
centres educatius (IV).
5553
CC) RGE núm. 5272/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Centre de visitants
del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera.
5553
CD) RGE núm. 5273/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1% cultural.
5553
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CE) RGE núm. 5283/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a exempció de taxes a
activitats educatives.
5553
CF) RGE núm. 5292/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres amb
uralita (I).
5553
CG) RGE núm. 5293/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres amb
uralita (II).
5553
CH) RGE núm. 5294/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres amb
uralita (III).
5554
CI) RGE núm. 5295/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres amb
uralita (IV).
5554
CJ) RGE núm. 5296/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'infraestructures.
5554
CK) RGE núm. 5297/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (I).
5554
CL) RGE núm. 5298/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (II).
5554
CM) RGE núm. 5299/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (III).
5554
CN) RGE núm. 5300/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (IV).
5555
CO) RGE núm. 5301/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (V).
5555
CP) RGE núm. 5302/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes per
accident laboral (VI).
5555
CQ) RGE núm. 5303/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (VII).
5555
CR) RGE núm. 5304/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (VIII).
5555
CS) RGE núm. 5305/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes per
accident laboral (IX).
5555
CT) RGE núm. 5306/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (X).
5556
CU) RGE núm. 5307/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XI).
5556
CV) RGE núm. 5308/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XII).
5556
CX) RGE núm. 5309/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XIII).
5556
CY) RGE núm. 5310/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XIV).
5556
CZ) RGE núm. 5311/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XV).
5556
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DA) RGE núm. 5312/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XVI).
5557
DB) RGE núm. 5313/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XVII).
5557
DC) RGE núm. 5314/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XVIII).
5557
DD) RGE núm. 5315/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XIX).
5557
DE) RGE núm. 5316/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XX).
5557
DF) RGE núm. 5317/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXI).
5557
DG) RGE núm. 5318/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXII).
5558
DH) RGE núm. 5319/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXIII).
5558
DI) RGE núm. 5320/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes per
accident laboral (XXIV).
5558
DJ) RGE núm. 5321/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes per
accident laboral (XXV).
5558
DK) RGE núm. 5322/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXVI).
5558
DL) RGE núm. 5323/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXVII).
5558
DM) RGE núm. 5324/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXVIII).
5559
DN) RGE núm. 5325/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXIX).
5559
DO) RGE núm. 5326/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXX).
5559
DP) RGE núm. 5327/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXI).
5559
DQ) RGE núm. 5328/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXII).
5559
DR) RGE núm. 5329/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXIII).
5559
DS) RGE núm. 5330/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXIV).
5559
DT) RGE núm. 5331/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXV).
5560
DU) RGE núm. 5332/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXVI).
5560
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DV) RGE núm. 5333/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXVII).
5560
DX) RGE núm. 5334/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXVIII).
5560
DY) RGE núm. 5335/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XXXIX).
5560
DZ) RGE núm. 5336/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XL).
5561
EA) RGE núm. 5337/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XLI).
5561
EB) RGE núm. 5338/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XLII).
5561
EC) RGE núm. 5339/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XLIII).
5561
ED) RGE núm. 5340/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
per accident laboral (XLIV).
5561
EE) RGE núm. 5341/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions laborals (I).
5561
EF) RGE núm. 5342/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions laborals (II).
5562
EG) RGE núm. 5343/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions laborals (III).
5562
EH) RGE núm. 5344/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
en nòmina.
5562
EI) RGE núm. 5345/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
per baixes IT (I).
5562
EJ) RGE núm. 5346/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
per baixes IT (II).
5562
EK) RGE núm. 5347/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
interins en nòmina.
5562
EL) RGE núm. 5348/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
interins per baixes IT (I).
5563
EM) RGE núm. 5349/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
interins per baixes IT (II).
5563
EN) RGE núm. 5350/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
eventuals en nòmina.
5563
EO) RGE núm. 5351/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
eventuals per baixes IT (I).
5563
EP) RGE núm. 5352/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
eventuals per baixes IT (II).
5563
EQ) RGE núm. 5353/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alts càrrecs
en nòmina.
5541

5520

BOPIB núm. 100 - 24 de maig de 2013

ER) RGE núm. 5354/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alts càrrecs
per baixes IT (I).
5563
ES) RGE núm. 5355/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alts càrrecs
per baixes IT (II).
5564
ET) RGE núm. 5361/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP Maria
de la Salut (I).
5564
EU) RGE núm. 5362/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP Maria
de la Salut (II).
5564
EV) RGE núm. 5363/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP Maria
de la Salut (III).
5564
EX) RGE núm. 5367/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni entre
el Govern i l'Associació Asperger (I).
5564
EY) RGE núm. 5368/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni entre
el Govern i l'Associació Asperger (II).
5564
EZ) RGE núm. 5369/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni entre
el Govern i l'Associació ASPANOB (I).
5565
FA) RGE núm. 5370/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni entre
el Govern i l'Associació ASPANOB (II).
5565
FB) RGE núm. 5384/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrevistes a IB3
TV.
5565
FC) RGE núm. 5385/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrevistes a IB3
Ràdio.
5565

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 5524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs públic
relatiu al port i a les escoles de vela a Calanova.
5566
B) RGE núm. 5525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció 2013.
5566
C) RGE núm. 5526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a associació
educativa per a la innovació en el manteniment industrial.
5566
D) RGE núm. 5527/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
commemoració del naixement de fra Juníper Serra.
5566
E) RGE núm. 5528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
simplificació documental.
5567
F) RGE núm. 5529/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de reciclatge
i formació lingüística.
5567
G) RGE núm. 5530/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell
Sectorial d'Assumptes Socials.
5567
H) RGE núm. 5531/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb l'Obra
Social La Caixa.
5567
I) RGE núm. 5532/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa Alter.
5567
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J) RGE núm. 5533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
dèficit.
5567
K) RGE núm. 5534/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a protecció de la praderia de posidònia.
5568
L) RGE núm. 5535/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a un terç d'anglès a
les escoles.
5568
M) RGE núm. 5536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a responsabilitats
polítiques.
5568
N) RGE núm. 5537/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a LOMQE i fracàs
escolar.
5568
O) RGE núm. 5539/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Conservatori Superior
de Música.
5568
P) RGE núm. 5540/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments nuls.
5568
Q) RGE núm. 5541/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a LOMQE i
religió catòlica.
5569
R) RGE núm. 5542/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut pública.
5569
S) RGE núm. 5543/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret
de llengües.
5569

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5081/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE.
5570
B) RGE núm. 5082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE, 2.
5570
C) RGE núm. 5083/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE, 3.
5570
D) RGE núm. 5084/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE, 4.
5570
E) RGE núm. 5090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a treballadors públics a casa.
5570
F) RGE núm. 5091/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interpretació poc habitual
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
5570
G) RGE núm. 5092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els ajuntaments.
5571
H) RGE núm. 5096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promoció turística als
consells..
5571
I) RGE núm. 5097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llengua baléà.

5571

J) RGE núm. 5098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tasca pública de quedar-se
a casa.
5571
K) RGE núm. 5156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a augment de càrrecs de
confiança.
5571
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L) RGE núm. 5243/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a classes de religió
en anglès.
5572
M) RGE núm. 5284/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de l'actuació
de Kameha Bay Portals a la Caleta de Portals.
5572

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5150/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reivindicació del Servei d'Ensenyament en català.

5572

B) RGE núm. 5152/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l'ús públic dels quarters de l'esplanada de Maó.
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C) RGE núm. 5153/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als ajuntaments i els proveïdors de l'administració autonòmica.
5574
D) RGE núm. 5154/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a passeig de la Platja d'Alcúdia.
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E) RGE núm. 5165/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del 50% del descompte al preu final del bitllet.

5574

F) RGE núm. 5215/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del sistema de descompte de resident en el transport
aeri a iniciativa del Grup Popular del Congrés dels Diputats.
5575
G) RGE núm. 5216/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del Projecte de mesures tributàries per la sostenibilitat
financera.
5575
H) RGE núm. 5217/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institucions pel bilingüisme a l'Administració de Justícia.
5576
I) RGE núm. 5218/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de mesures urgents per tal de garantir la portabilitat de l'aigua
a tots els municipis de les Illes Balears.
5577
J) RGE núm. 5219/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Reglament general de circulació.
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K) RGE núm. 5248/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a banalització de la dictadura franquista i del nazisme.

5578

L) RGE núm. 5382/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació del Decret de tractament integral de llengües (pel
procediment d'urgència).
5578

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm. 7929/12 i 2580/13.
5580
B) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm. 654/13 a 680/13.
5580
C) Tramitació davant la Comissió de Turisme per a la Proposició no de llei davant Ple RGE núm. 3965/13.

5580

D) Retirada de la solAlicitud del procediment d'urgència respecte de la Proposició no de llei RGE núm. 3355/13.

5580

E) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 568/12.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2.1. INTERPELALACIONS

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
14 de maig de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4653/13, relativa a polítiques de seguretat social i
d'ocupació, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 4996/13 a 4999/13 i 5080/13, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"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.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9435/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en matèria ferroviària.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cosme Bonet i
Gabriel Company.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació pels treballadors aturats que no reben cap prestació
a la nostra comunitat, i seran objectiu del Pla d’ocupació.
3. 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.
• 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.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4523/13, de
l'Hble. Sr. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a fondeig d'embarcacions al Parc Natural d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig 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 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern autonòmic a potenciar la tasca d’Inspecció de
Treball i Seguretat Social i desenvolupar un pla contra
l’economia submergida i l’explotació laboral."
A la seu del Parlament, 21 de maig de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4530/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política educativa del Govern
(I). (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4767/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sector educatiu. (BOPIB núm. 98, de 10 de
maig de 2013).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4516/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis per a formació
professional a Menorca. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de
2013).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4521/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades empresarials entre les
Illes Balears i els Estats Units. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig
de 2013).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4766/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària (II). (BOPIB
núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4754/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a accés a la targeta sanitària.
(BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

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

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4763/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés telemàtic
d'escolarització. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
I)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4765/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària. (BOPIB
núm. 98, de 10 de maig de 2013).

BOPIB núm. 100 - 24 de maig de 2013
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4758/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fires de Barcelona i Bilbao.
(BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

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

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4769/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a demolició de l'Hotel
Rocamar. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4762/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concurs de trasllats. (BOPIB
núm. 98, de 10 de maig de 2013).

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

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig
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 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4768/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a segregació a les escoles.
(BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

P)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4759/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tren de Llevant. (BOPIB núm.
98, de 10 de maig 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 22 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 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4771/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transferències de les
competències de promoció turística als consells insulars.
(BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, rebutjà els Punts 2, 4, 5, 6 i l'apartat 2 del punt
7 de la Moció RGE núm. 4653/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a polítiques de seguretat social i d'ocupació.
(BOPIB núm. 98, de 5 de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 2, 4 i 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt 5 i apartat 2 del punt 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5004/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a peticions del fiscal al cas Scala.
(BOPIB núm. 99, de 17 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 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
6144/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència
sanitària universal. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
812/12, relativa a Pla d'ocupació juvenil (RGE núm. 4357/13).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, qui informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3470/13, relativa a manteniment del Centre de visitants
del Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera a la Colònia
de Sant Jordi, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar el Centre de visitants del Parc
Nacional Marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera de la
Colònia de Sant Jordi.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la continuïtat de la gestió pública del
Centre de visitants del Parc Nacional Marítimoterrestre de
l'arxipèlag de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi, i només quan
aquesta no sigui possible, a gestionar-lo a través d'un concurs
d'explotació privada."
A la seu del Parlament, 21 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 4761/13.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2013, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació del
professorat per impartir anglès (BOPIB núm. 98, de 10 de maig
de 2013), a causa de l'absència d'aquesta diputada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de maig de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3230/13, relativa a tenir
cura del curador, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la tasca
diària que realitzen els familiars curadors es importantíssima i
té un valor social i econòmic que beneficia tota la societat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que mantengui i promocioni cursos dirigits als
familiars curadors de persones amb dependència, que englobi un
vessant formatiu i de coneixements i un altre per treballar tots
els temes lligats als aspectes emocionals resultant de la relació
de cura.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que potenciï el Programa de Respir dirigit al
Familiars Curadors: places residencials per a descans del
familiar, assistència telefònica, grups d’autoajuda..."
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A la seu del Parlament, 21 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1410/13, relativa a rehabilitació del Teatre principal amb fons
europeus, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de maig de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13, relativa a serveis
d'emergències per a les Illes, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

E)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les negociacions i la colAlaboració amb
l’Ajuntament d’Inca i la Fundació Teatre Principal d’Inca per
fer totes les gestions necessàries per poder incloure la
rehabilitació del Teatre Principal d’Inca en el Programa
Operatiu FEDER 2007-2013."

C)
A la seu del Parlament, 21 de maig de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el condol a les
famílies dels joves José Luis Giraldo Iriarte i Brahiar Eliezer
Hernández Angarito i lamenta que no s’hagi pogut proporcionar
ajuda psicològica en aquesta situació tan difícil.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formalitzar a la major brevetat possible un nou
contracte de servei per l’atenció a les víctimes d’emergència."

2.2. TEXTOS DEBATUTS

A la seu del Parlament, 21 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 648/13, relativa a lluita contra la celebració de
matrimonis forçats, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2013, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 596/13 i 597/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a cessió parcial de Son Real (I
i II). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a continuar la lluita contra la
pràctica dels matrimonis forçats dins i fora de les nostres
fronteres i a donar suport als organismes internacionals que
lluiten en favor de la llibertat i la igualtat de la dona i les nines
arreu del món."
A la seu del Parlament, 21 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2013, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 598/13, 599/13 i 600/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a cessió parcial de Son Real
(III a V). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2013, debaté la
Pregunta RGE núm. 601/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cessió parcial de Son Real (VI). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).
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Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Tots donam
una mà". (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a documental de l'aniversari
de Mestalla. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE
núm. 1216/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport al sector
audiovisual de les Illes. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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. Conseller de Turisme i Esports.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE
núm. 1217/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a atreure produccions
cinematogràfiques a les Illes. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer
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 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

H)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gala de l'Institut d'Estudis
Eivissencs dels premis Sant Jordi. (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

I)

L)

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4813/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a tractament de temes socials.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acords de reciprocitat
d'emissions. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)

M)

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4814/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibre del programa
Uep! Com anam?. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4838/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a alienació de la titularitat del
servei audiovisual públic. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4816/15, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
de colAlaboració amb Menorca. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig
de 2013).

N)

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4840/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pluralisme als informatius de
la ràdio i la televisió. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

O)

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes de modificació
a la franja de tarda d'IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3844/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a en favor de la república.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

P)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4819/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a anunciants a IB3
Televisió. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3870/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a contra la privatització dels
registres civils. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
Q)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
4820/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències obtingudes fins
el 31 d'abril. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3962/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes d'IT del personal
al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de
2013, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
3470/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment del Centre de visitants del Parc Nacional
Marítimoterrestre de Cabrera a la Colònia de Sant Jordi.
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 594/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a les retallades
als serveis socials comunitaris. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3826/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Balears, zona lliure de
glifosat. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de maig de 2013, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2330/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a tenir cura del curador. (BOPIB
núm. 92, de 27 de març de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de 2013, rebutjà
la proposició no de llei RGE núm. 819/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a deteriorament dels edificis
dels centres docents de les Illes Balears. (BOPIB núm. 86, de 15
de febrer de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 100 - 24 de maig de 2013
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Senadora en representació de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
sobre les esmenes que ha presentat als pressuposts generals de
l'Estat per a 2013 i els resultats al respecte (RGE núm.
419/13).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig, tengué lloc la
compareixença del Sra. Senadora en representació de les Illes
Balears, qui informà sobre el tema indicat.
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B)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
2978/13, de modificació de la disposició addicional novena de
la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible.
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, en
sessió de dia 14 de maig de 2013, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
Ordre de Publicació

3.8. INTERPELALACIONS

B)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Turisme, sobre la situació del Palau de
Congressos (RGE núm. 1180/13).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de maig de 2013, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat del director gerent del Palau de Congressos, del
secretari general, de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa,
informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5274/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears
(procediment d'urgència). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5275/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de fondejos. (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5291/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'atenció sanitària
(procediment d'urgència). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5383/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a esponjament i reconversió d'espais turístics obsolets
(procediment d'urgència). (Mesa de 22 de maig de 2013).
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3228/13, pel qual es modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de
mesures urbanístiques per a l'execució del Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal.
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, en
sessió de dia 14 de maig de 2013, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
92, de 27 de març de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política econòmica del Govern de les Illes Balears, amb
solAlicitud de tramitació pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: la política econòmica del
Govern de les Illes Balears ha aconseguit enfonsar la comunitat
autònoma en una situació de recessió econòmica amb un
pronòstic cada vegada pitjor.
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La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Política econòmica del Govern de les Illes Balears.
La política econòmica del Govern de les Illes Balears ha
aconseguit enfonsar la comunitat autònoma en una situació de
recessió econòmica amb un pronòstic cada vegada pitjor.
A l'arribada de l'actual govern, les Illes Balears mantenien
una situació de creixement econòmic i una tendència de sis
mesos reduint la desocupació.
El Govern del PP va aconseguir invertir la tendència a la
recuperació, i portar aquesta comunitat autònoma als pitjors
registres econòmics de la seva història.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla sobre
el fracàs de la política econòmica del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Salut de
Govern de les Illes Balears, sobre esponjament i reconversió
d'espais turístics obsolets, amb solAlicitud de tramitació pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: ateses les darreres
informacions conegudes per aquest grup parlamentari en
referència a diverses actuacions de la Conselleria de Turisme en
matèria d'esponjament i reconversió d'espais turístics obsolets,
creim urgent conèixer el plantejament que fa la Conselleria de
Turisme en aquesta matèria i les seves conseqüències.
Esponjament i reconversió d'espais turístics obsolets.
Política general sobre les actuacions de la Conselleria de
Turisme encaminades a l'esponjament i a la reconversió d'espais
turístics obsolets.
Palma, a 17 de maig de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears, sobre la política general de
fondejos sobre posidònia.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5372/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9435/12, relativa a
política del Govern en matèria ferroviària. (Mesa de 22 de
maig de 2013).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Salut de
Govern de les Illes Balears, sobre la política general en matèria
d'atenció sanitària, amb solAlicitud de tramitació pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: atesa l'alarma social
suscitada per la mort del jove senegalès Sr. Alpha Pam i les
possibles conseqüències que aquesta malaltia infecciosa podria
dur a la població de les Illes Balears, solAlicitam procediment
d'urgència.

Palma, a 22 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 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.
9435/12, relativa a política del Govern en matèria ferroviària, la
moció següent.

Política general en matèria d'atenció sanitària.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
de Salut sobre la seva política en matèria d'atenció sanitària.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Política del Govern en matèria ferroviària.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deixar sense efecte l'acord del Consell de Govern
de 19 d'abril sobre la resolució dels contractes referents a les
obres ferroviàries del projecte Manacor-Artà.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en base a les previsions del Pla
d'infraestructures, transport i habitatge del Ministeri de Foment
iniciï una negociació amb l'esmentat ministeri per tal de signar
un nou conveni ferroviari que contempli la continuació de les
obres de la línia Manacor-Artà, projectes d'electrificació i
modernització de les línies existents.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reunir-se immediatament amb els ajuntaments
afectats per la línia ferroviària Manacor-Artà, així com amb les
entitats ciutadanes i plataformes que han mostrat la seva
preocupació per aquestes obres, per tal de conèixer de primera
mà les seves demandes i reivindicacions.
Palma, a 16 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5087/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a còmic
repartit a les proves de diagnòstic de 4t de primària. (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parc BIT a
Alaior. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parc BIT a
Alaior, 2. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parc BIT a
Alaior, 3. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5099/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no-acceptació
de llibres en "balear". (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5100/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no-acceptació
de llibres en "balear", 2. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5101/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a factures
retirades per ordre del conseller. (Mesa de 22 de maig de
2013).
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RGE núm. 5102/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a factures
pagades indegudament. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5103/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comissió
d'anàlisi, estudis i implementació de mesures relatives a la
salut pública. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5105/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència abril 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5106/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre Es
Fusteret abril 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5107/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre Es
Mussol abril 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5108/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre Es
Pinaret abril 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5109/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre
Socioeducatiu d'incorporació social abril 2013. (Mesa de 22
de maig de 2013).
RGE núm. 5110/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada
Centre Es Fusteret abril 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5111/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada
Centre Es Mussol abril 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5112/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada
Centre Es Pinaret abril 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5113/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada
Centre Socioeducatiu d'incorporació social abril 2013. (Mesa
de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5117/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs abril 2013. (Mesa de 22
de maig de 2013).
RGE núm. 5118/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs, 2 abril 2013. (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5119/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
precoç del càncer de mama abril 2013. (Mesa de 22 de maig
de 2013).
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RGE núm. 5120/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica abril 2013. (Mesa de 22
de maig de 2013).

RGE núm. 5139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
ajuntaments de les Illes Balears 2011. (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5121/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes
d'espera per a especialitats abril 2013. (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
ajuntaments de les Illes Balears 2012. (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Mallorca 2010. (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a domini de
la zona portuària terrestre del Port d'Andratx. (Mesa de 22 de
maig de 2013).

RGE núm. 5127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Mallorca 2011. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5128/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Mallorca 2012. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5129/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Menorca 2010. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Menorca 2011. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Menorca 2012. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell d'Eivissa 2010. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell d'Eivissa 2011. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell d'Eivissa 2012. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Formentera 2010. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Formentera 2011. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5137/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb el
Consell de Formentera 2012. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5138/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
ajuntaments de les Illes Balears 2010. (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a decret
d'alzinars i Son Ferrandell (Valldemossa). (Mesa de 22 de
maig de 2013).
RGE núm. 5161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés
públic del Cap d'Es Pinar (Alcúdia). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agenda del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació durant el 2012. (Mesa de 22 de maig
de 2013).
RGE núm. 5214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació durant el 2012. (Mesa de 22 de maig
de 2013).
RGE núm. 5232/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a malalties dels
ramats de control oficial. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5233/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacunació del
bestiar porquí. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llengua blava.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a supressió de
controls a les granges. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a malaltia de les
vaques boges (ETT). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a residus carnis.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
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RGE núm. 5238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a responsable de
la sanitat animal. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla nacional
d'eradicació. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incompliment
de l'objectiu de dèficit el 2011. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incompliment
de l'objectiu de dèficit el 2011, 2. (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5242/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a convenis amb
l'Estat. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5249/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes d'incorporació tardana (I). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5250/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes d'incorporació tardana (II). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5251/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes d'incorporació tardana (III). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5252/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes d'incorporació tardana (IV). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5253/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (I). (Mesa de 22
de maig de 2013).
RGE núm. 5254/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (II). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5255/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (III). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5256/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (IV). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5257/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (V). (Mesa de
22 de maig de 2013).
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RGE núm. 5258/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (VI). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5259/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (VII). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5260/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes matriculats que no han acabar el curs (VIII). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5261/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla d'estudis en FP dual. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5262/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
metodologia AICLE (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5263/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
metodologia AICLE (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5264/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoles oficials d'idiomes. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5265/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
model de proves de diagnòstic. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5266/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a còmic
de l'IAQSE (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5267/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a còmic
de l'IAQSE (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5268/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
amb centres educatius (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5269/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
amb centres educatius (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5270/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
amb centres educatius (III). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5271/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
amb centres educatius (IV). (Mesa de 22 de maig de 2013).
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RGE núm. 5272/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Centre de
visitants del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera. (Mesa
de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5303/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (VII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5273/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1%
cultural. (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5304/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (VIII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5283/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a exempció de
taxes a activitats educatives. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5292/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres amb uralita (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5293/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres amb uralita (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5294/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres amb uralita (III). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5295/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres amb uralita (IV). (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5296/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes d'infraestructures. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5297/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (I). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5298/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (II). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5299/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (III). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5300/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (IV). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5301/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (V). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5302/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (VI). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5305/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (IX). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5306/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (X). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5307/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XI). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5308/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XII). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5309/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XIII). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5310/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XIV). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5311/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XV). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5312/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XVI). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5313/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XVII). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5314/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XVIII). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5315/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XIX). (Mesa de 22 de maig de
2013).
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RGE núm. 5316/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XX). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5328/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5317/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXI). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5329/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXIII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5318/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5330/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXIV). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5319/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXIII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5331/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXV). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5320/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXIV). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5332/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXVI). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5321/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXV). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5333/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXVII). (Mesa de 22 de maig
de 2013).

RGE núm. 5322/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXVI). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5334/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXVIII). (Mesa de 22 de maig
de 2013).

RGE núm. 5323/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXVII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5335/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXIX). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5324/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXVIII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5336/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XL). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5325/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXIX). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5337/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XLI). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5326/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXX). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5338/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XLII). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5327/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XXXI). (Mesa de 22 de maig de
2013).

RGE núm. 5339/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XLIII). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5340/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes per accident laboral (XLIV). (Mesa de 22 de maig de
2013).
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RGE núm. 5341/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractacions laborals (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5354/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alts càrrecs per baixes IT (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5342/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractacions laborals (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5355/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alts càrrecs per baixes IT (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5343/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractacions laborals (III). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5361/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Maria de la Salut (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5344/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris en nòmina. (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5362/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Maria de la Salut (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5345/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris per baixes IT (I). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5363/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Maria de la Salut (III). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5346/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris per baixes IT (II). (Mesa de 22 de maig de 2013).

RGE núm. 5367/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre el Govern i l'Associació Asperger (I). (Mesa de
22 de maig de 2013).

RGE núm. 5347/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris interins en nòmina. (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5348/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris interins per baixes IT (I). (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5349/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris interins per baixes IT (II). (Mesa de 22 de maig
de 2013).
RGE núm. 5350/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris eventuals en nòmina. (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5351/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris eventuals per baixes IT (I). (Mesa de 22 de maig
de 2013).

RGE núm. 5368/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre el Govern i l'Associació Asperger (II). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5369/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre el Govern i l'Associació ASPANOB (I). (Mesa de
22 de maig de 2013).
RGE núm. 5370/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre el Govern i l'Associació ASPANOB (II). (Mesa
de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5384/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrevistes
a IB3 TV. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5385/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrevistes
a IB3 Ràdio. (Mesa de 22 de maig de 2013).
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 5352/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris eventuals per baixes IT (II). (Mesa de 22 de maig
de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 5353/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alts càrrecs en nòmina. (Mesa de 22 de maig de 2013).

A)
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.

BOPIB núm. 100 - 24 de maig de 2013
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Còmic repartit a les proves de diagnòstic de 4t de primària.
S'ha assabentat que el còmic que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats reparteix a les proves de diagnòstic de
l'alumnat de 4t de primària per valorar la comprensió lectora pot
contenir missatges poc pedagògics i sexistes?
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

B)

No acceptació de llibres en "balear".

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

Com ha actuat o pensa actuar el Govern de les Illes Balears
respecte de la decisió del colAlegi Mare de Déu del Carme de
Maó de no acceptar llibres en "balear"?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Parc BIT a Alaior.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears respecte
de la ubicació del Parc BIT a Alaior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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

No acceptació de llibres en "balear", 2.
Com valora el Govern de les Illes Balears que el colAlegi
Mare de Déu del Carme de Maó comuniqués que no acceptaria
llibres en "balear"?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Parc BIT a Alaior, 2.
Ha rebut el Govern de les Illes Balears de part de
l'Ajuntament d'Alaior l'oferiment d'ubicar el Parc BIT a diversos
locals d'Alaior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Parc BIT a Alaior, 3.
Quina ha estat la resposta del Govern de les Illes Balears a
l'oferiment de l'Ajuntament d'Alaior d'ubicar el Parc BIT a
diversos locals del municipi?

Factures retirades per ordre del conseller.
El passat dia 5 d'abril de 2013 els mitjans de comunicació
enunciaven que el conseller ordenava la retirada de totes les
factures que s'haguessin pogut emetre per atenció d'urgències al
colAlectiu d'immigrants no regularitzats. Quantes factures s'han
paralitzat amb aquesta ordre del conseller? Es demana una
relació de cada hospital, centre o unitat del sistema sanitari de
les Illes Balears.
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Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Factures cobrades indegudament.
El passat dia 5 d'abril de 2013 els mitjans de comunicació
enunciaven que el conseller ordenava el retorn d'ofici d'aquelles
factures que s'haguessin cobrat indegudament per rebre atenció
sanitària d'urgències al colAlectiu d'immigrants no regularitzats.
Quantes factures s'han de retornar o s'han retornat amb aquesta
ordre del conseller? Quina és la quantia de l'import a retornar o
per retornar? Es demana una relació de cada hospital, centre o
unitat del sistema sanitari de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Dependència abril 2013.
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'abril de 2013?
Quants beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda econòmica
familiar de dependència del mes d'abril de 2013?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes d'abril de
2013?
De la quantia total de la nòmina d'abril de 2013 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència del mes d'abril de 2013?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes d'abril de 2013?

Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 13 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.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Comissió d'anàlisi, estudis i implementació de mesures relatives
a la salut pública.
A la memòria de l'activitat realitzada durant l'any 2011 del
coordinador de la Unitat de Sanitat Corporativa de l'ib-salut
amb les societats científiques, colAlegiats professionals i
associacions de pacients, consta la creació d'una comissió
d'anàlisis, estudis i implementació de mesures relacionades amb
la salut pública i polítiques. Una comissió entre l'ib-salut (que
designa tres persones) i l'Institut de Política Familiar. Se
solAlicita: motiu de creació d'aquesta comissió, temes tractats,
quantes vegades es va reunir, si hi havia més entitats presents a
aquesta comissió i si es manté actualment la comissió; i si la
resposta és afirmativa, qui són els representants.
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Centre Es Fusteret abril 2013.
Quants de menors han estat ingressats el mes d'abril de 2013
i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret? Detall per
setmana.
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

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

Centre Es Mussol abril 2013.

Estada al centre Es Fusteret abril 2013.

Quants de menors han estat ingressats el mes d'abril de 2013
i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol? Detall per
setmana.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes d'abril de 2013?
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 13 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.
P)
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre Es Mussol abril 2013.

Centre Es Pinaret abril 2013.
Quants de menors han estat ingressats el mes d'abril de 2013
i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret? Detall per
setmana.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes d'abril de 2013?
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 13 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.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Centre socioeducatiu d'incorporació social abril 2013.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre Es Pinaret abril 2013.
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes d'abril de 2013?

Quants de menors han estat ingressats el mes d'abril de 2013
i amb quina mesura judicial en el Centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Estada al Centre socioeducatiu d'incorporació social abril 2013.

Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes d'abril de
2013?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica abril 2013.
Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies
una intervenció quirúrgica, a data d'1 d'abril de 2013?
Especificau-lo per hospital.
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs abril 2013.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'abril de 2013?
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs abril 2013, 2.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Llistes d'espera per a especialitats abril 2013.
Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180, a
data d'1 d'abril de 2013, per a les següents especialitats
mèdiques: traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i
urologia?
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes d'abril de 2013 que hagin de ser abonades per l'ib-salut?
Palma, a 13 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Deute amb el Consell de Mallorca 2010.
Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Mallorca corresponent a 2010?

Detecció precoç de càncer de mama abril 2013.
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes d'abril de 2013?

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb el Consell de Mallorca 2011.

Deute amb el Consell de Menorca 2011.

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Mallorca corresponent a 2011?

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Menorca corresponent a 2011?

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb el Consell de Mallorca 2012.

Deute amb el Consell de Menorca 2012.

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Mallorca corresponent a 2012?

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Menorca corresponent a 2012?

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb el Consell de Menorca 2010.

Deute amb el Consell d'Eivissa 2010.

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Menorca corresponent a 2010?

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular d'Eivissa corresponent a 2010?

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Deute amb el Consell de Formentera 2011.

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

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Formentera corresponent a 2011?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Deute amb el Consell d'Eivissa 2011.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular d'Eivissa corresponent a 2011?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Deute amb el Consell de Formentera 2012.

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

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Formentera corresponent a 2012?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Deute amb el Consell d'Eivissa 2012.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular d'Eivissa corresponent a 2012?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Deute amb els ajuntaments de les Illes Balears 2010.

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

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears als
ajuntaments de les Illes Balears corresponent a 2010?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Deute amb el Consell de Formentera 2010.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Formentera corresponent a 2010?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Deute amb els ajuntaments de les Illes Balears 2011.

AI)

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears als
ajuntaments de les Illes Balears corresponent a 2011?

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

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Deute amb els ajuntaments de les Illes Balears 2012.
Quin és el deute del Govern de les Illes Balears als
ajuntaments de les Illes Balears corresponent a 2012?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Accés públic del Cap des Pinar (Alcúdia).
Per quin motiu no està signat el conveni entre el Govern de
les Illes Balears i el Govern de l'Estat per garantir l'accés públic
del Cap des Pinar d'Alcúdia?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

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.
Agenda del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació durant el 2012.

Domini de la zona portuària terrestre del Port d'Andratx.
El Ple de l'Ajuntament d'Andratx va aprovar per unanimitat
poder exercir més competències sobre el domini de la zona
portuària terrestre del Port d'Andratx, com atendrà el Govern
aquesta solAlicitud?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació
durant l'any 2012.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.
Viatges del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació durant el 2012.

Decret d'alzinars i Son Ferrandell (Valldemossa).
Com preveu el Govern que afecti la modificació del Decret
d'alzinars que es tramita a la urbanització de Son Ferrandell
(ShangrilAla) a Valldemossa?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació
durant l'any 2012.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Malalties dels ramats de control oficial.

Supressió de controls a les granges.

Quina és la situació de l'estat sanitari dels ramats de les Illes
Balears? Concretament, evolució dels darrers cinc anys quant a
les malalties de control oficial obligatori: tuberculosi (zoonosi),
brucelAlosi (zoonosi), peripneumònia, leucosi, malaltia
d'Aujeszky, mal de les vaques boges (zoonosi) i llengua blava.
En tots els casos especificau-la per illes, tipus de bestiar,
nombre d'animals investigats, nombre d'explotacions
investigades, nombre d'animals censats i nombre d'explotacions
censades.

Per què s'han suprimit els controls a les granges sentinelles
de les trampes per a captura dels mosquits i estudiar així la seva
evolució?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Vacunació bestiar porquí.
Quin és el compliment dels programes oficials obligatoris de
vacunació de la malaltia d'Aujeszky al bestiar porquí?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llengua blava.
Quin seguiment es fa de la llengua blava?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malaltia de les vaques boges (ETT).
Quant a la malaltia de les vaques boges (ETT): quants
d'animals s'han investigat i quins han estat els resultats? Quants
avisos de ramaders s'han rebut i quants han estat atesos? Quants
efectius de bovins s'han mort a les explotacions i quants s'han
sacrificat a escorxadors?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Residus carnis.
Què es fa amb els residus carnis dels escorxadors i amb els
animals morts a explotació?
Quin és el cost econòmic dels tractaments a què s'haurien de
sotmetre?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalties dels ramats de control oficial.
Qui és el responsable de la sanitat animal i qui executa el Pla
nacional d'eradicació?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pla nacional d'eradicació.
Quin cost econòmic té el Pla nacional d'eradicació?, qui el
suporta (i quan es compensa)?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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 a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Incompliment de l'objectiu de dèficit el 2011, 2.
Quins convenis, inversions o partides s'han paralitzat,
minvat o anulAlat per part del Govern estatal per no haver
complit l'objectiu de dèficit de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Convenis amb l'Estat
Concretament, les inversions previstes pel conveni ferroviari
de 2012 i 2013 han estat paralitzades? I el conveni de torrents
amb el Ministeri de Medi Ambient? I les obres hidràuliques
provinents del conveni amb el Ministeri de Medi Ambient?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes d'incorporació tardana (I)
Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Mallorca el 2012?

Incompliment de l'objectiu de dèficit el 2011.
Quines són les penalitzacions econòmiques que el Govern
de l'estat ha posat per al no-compliment de l'objectiu de dèficit
el 2011 per part de les Illes Balears?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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 a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes d'incorporació tardana (II)
Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Menorca el 2012?
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Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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.
BJ)
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.
Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (II)
Quin és el nombre d'alumnes de primària que es van
matricular per començar el curs el setembre i no van acabar el
curs a Menorca el 2012?

Alumnes d'incorporació tardana (III)
Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Eivissa el 2012?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes d'incorporació tardana (IV)
Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Formentera el 2012?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (I)
Quin és el nombre d'alumnes de primària que es van
matricular per començar el curs el setembre i no van acabar el
curs a Mallorca el 2012?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (III)
Quin és el nombre d'alumnes de primària que es van
matricular per començar el curs el setembre i no van acabar el
curs a Eivissa el 2012?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (IV)
Quin és el nombre d'alumnes de primària que es van
matricular per començar el curs el setembre i no van acabar el
curs a Formentera el 2012?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (V)
Quin és el nombre d'alumnes de secundària obligatòria que
es van matricular per començar el curs el setembre i no van
acabar el curs a Mallorca el 2012?
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Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (VI)
Quin és el nombre d'alumnes de secundària obligatòria que
es van matricular per començar el curs el setembre i no van
acabar el curs a Menorca el 2012?

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pla d'estudis en FP dual.
Quin és el nombre de places, desglossades per illes, ofertes
per seguir el Pla d'estudis en FP dual per al proper curs escolar
2013/2014?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (VII)
Quin és el nombre d'alumnes de secundària obligatòria que
es van matricular per començar el curs el setembre i no van
acabar el curs a Eivissa el 2012?

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Metodologia AICLE (I).
En quants centres, desglossats per illes, s'impartirà el pròxim
curs la metodologia AICLE que implanta l'ensenyament
d'algunes matèries en anglès?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes matriculats i que no han acabat el curs (V)
Quin és el nombre d'alumnes de secundària obligatòria que
es van matricular per començar el curs el setembre i no van
acabar el curs a Formentera el 2012?

BS)
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.
Metodologia AICLE (II).
Quants de professors i professores, desglossats per illes,
tenen a les Illes Balears formació en la metodologia AICLE?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BX)
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.

Escoles oficials d'idiomes.

Còmic de l'IAQSE (II).

Quines actuacions, desglossades per illes, pensa dur a terme
la Conselleria d'Educació de les Illes Balears per tal de
potenciar l'ensenyament de les escoles oficials d'idiomes?

Què avalua el còmic que ha utilitzat l'IAQSE per a les proves
d'avaluació a l'alumnat de 4t de primària?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

BY)
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.
Deute amb centres educatius (I).

Model de proves diagnòstic.
Quins són els criteris que s'han seguit per tal d'elaborar el
model de proves de diagnòstic de les dues llengües oficials i les
de les llengües estrangeres?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius de
Mallorca en concepte de dotació econòmica a dia 10 de maig de
2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Còmic de l'IAQSE (I).

Deute amb centres educatius (II).

Qui ha dissenyat el còmic que utilitza d'IAQSE per a les
proves d'avaluació a l'alumnat de 4t de primària?

Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius de
Menorca en concepte de dotació econòmica a dia 10 de maig de
2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Deute amb centres educatius (III).
Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius
d'Eivissa en concepte de dotació econòmica a dia 10 de maig de
2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Exempció de taxes a activitats educatives.
CB)
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.
Deute amb centres educatius (I).
Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius de
Formentera en concepte de dotació econòmica a dia 10 de maig
de 2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Disposa la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient d'algun
procediment d'exempció de taxes per a la realització d'activitats
educatives o formatives als espais naturals? I en el cas que el
promotor de l'activitat siguin una altra administració?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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.
Centres amb uralita (I).
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centre de visitants del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera.
A què es referia el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori quan el 14 de maig de 2013 es va referir, al
Ple del Parlament de les Illes Balears, que s'havia de prendre
"una decisió més profunda" sobre el futur del Centre de visitants
del Parc Nacional de l'arxipèlag de cabrera a la Colònia de Sant
Jordi?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1% cultural.
A quines inversions ha dedicat SFM l'1% cultural?

Relació dels centres docents de Mallorca les infraestructures
dels quals contenen material d'uralita.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centres amb uralita (II).
Relació dels centres docents de Menorca les infraestructures
dels quals contenen material d'uralita.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
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.

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

Centres amb uralita (III).
Baixes per accident laboral (I).
Relació dels centres docents d'Eivissa les infraestructures
dels quals contenen material d'uralita.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de juliol de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centres amb uralita (IV).
Relació dels centres docents de Formentera
infraestructures dels quals contenen material d'uralita.

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

les

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Baixes per accident laboral (II).
Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes d'agost de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

CJ)
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.
Projectes d'infraestructures.
Quins projectes d'infraestructures educatives han redactat els
tècnics de l'IBISEC de setembre de 2011 a maig de 2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Baixes per accident laboral (III).
Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de setembre de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

BOPIB núm. 100 - 24 de maig de 2013

5555

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (IV).

Baixes per accident laboral (VII).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes d'octubre de 2011?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de gener de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (V).

Baixes per accident laboral (VIII).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de novembre de 2011?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de febrer de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (VI).

Baixes per accident laboral (IX).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de desembre de 2011?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de març de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (X).

Baixes per accident laboral (XIII).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes d'abril de 2012?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de juliol de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XI).

Baixes per accident laboral (XIV).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de maig de 2012?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes d'agost de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XII).

Baixes per accident laboral (XV).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de juny de 2012?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de setembre de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XVI).

Baixes per accident laboral (XIX).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes d'octubre de 2012?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de gener de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XVII).

Baixes per accident laboral (XX).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de novembre de 2012?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de febrer de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XVIII).

Baixes per accident laboral (XXI).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de desembre de 2012?

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes de març de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XXII).

Baixes per accident laboral (XXV).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir baixes
per accidents laborals el mes d'abril de 2013?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
setembre de 2011?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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

Baixes per accident laboral (XXIII).
Baixes per accident laboral (XXVI).
Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
juliol de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'octubre de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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

Baixes per accident laboral (XXIV).
Baixes per accident laboral (XXVII).
Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'agost de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
novembre de 2011?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XXVIII).

Baixes per accident laboral (XXXI).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
desembre de 2011?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
març de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XXIX).

Baixes per accident laboral (XXXII).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
gener de 2012?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'abril de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XXX).

Baixes per accident laboral (XXXIII).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
febrer de 2012?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
maig de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

5560

BOPIB núm. 100 - 24 de maig de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XXXIV).

Baixes per accident laboral (XXXVII).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
juny de 2012?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
setembre de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XXXV).

Baixes per accident laboral (XXXVIII).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
juliol de 2012?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'octubre de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XXXVI).

Baixes per accident laboral (XXXIX).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'agost de 2012?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
novembre de 2012?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XL).

Baixes per accident laboral (XLIII).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
desembre de 2012?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
març de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XLI).

Baixes per accident laboral (XLIV).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
gener de 2013?

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'abril de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes per accident laboral (XLII).

Contractacions laborals (I).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
febrer de 2013?

Quantes persones amb contractacions laborals formen part
de la nòmina de la comunitat autònoma a 15 de maig de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

EI)

Contractacions laborals (II).

Funcionaris per baixes IT (I).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, han estat de baixa
per IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?

Quantes persones amb relació funcionarial de carrera, que
formen part de la nòmina de la comunitat autònoma, han estat de
baixa per IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 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 a la consellera d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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

Contractacions laborals (III).
Funcionaris per baixes IT (II).
Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb contractacions laborals, que formen part de la
nòmina de la comunitat autònoma per baixes per IT, entre l'1 de
setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació funcionarial, que formen part de la nòmina
de la comunitat autònoma per baixes per IT, entre l'1 de
setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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

Funcionaris en nòmina.
Funcionaris interins en nòmina.
Quantes persones amb relació funcionarial de carrera formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma a15 de maig de
2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quantes persones amb relació funcionarial interina formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma a15 de maig de
2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcionaris interins per baixes IT (I).

Funcionaris eventuals per baixes IT (I).

Quantes persones amb relació funcionarial interina, que
formen part de la nòmina de la comunitat autònoma, han estat
de baixa per IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig de
2013?

Quantes persones amb relació de personal eventual, que
formen part de la nòmina de la comunitat autònoma, han estat de
baixa per IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig de
2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcionaris interins per baixes IT (II).

Funcionaris eventuals per baixes IT (II).

Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació funcionarial interina, que formen part de
la nòmina de la comunitat autònoma per baixes per IT, entre l'1
de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?

Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació de personal eventual, que formen part de
la nòmina de la comunitat autònoma per baixes per IT, entre l'1
de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcionaris eventuals en nòmina.

Alts càrrecs en nòmina.

Quantes persones amb relació de personal eventual formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma a15 de maig de
2013?

Quantes persones amb relació d'alt càrrec formen part de la
nòmina de la comunitat autònoma a15 de maig de 2013?

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

EU)
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.
CEIP Maria de la Salut (II).

Alts càrrecs per baixes IT (I).
Quantes persones amb relació d'alt càrrec, que formen part
de la nòmina de la comunitat autònoma, han estat de baixa per
IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Relació de totes les factures i certificació d'obra feta del mur
de contenció de les pistes del nou CEIP Maria de la Salut.
Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ES)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Alts càrrecs per baixes IT (II).
Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació d'alt càrrec, que formen part de la nòmina
de la comunitat autònoma per baixes per IT, entre l'1 de
setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

EV)
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.
CEIP Maria de la Salut (III).
Relació de totes les factures i certificació d'obra feta de la
segona fase d'instalAlacions del nou CEIP Maria de la Salut.
Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Conveni entre el Govern i l'Associació Asperger (I).
Quin és el darrer conveni signat entre el Govern de les Illes
Balears i l'Associació Asperger on apareguin clàusules en
matèria educativa?

CEIP Maria de la Salut (I).
Relació de totes les factures i certificació d'obra feta del mur
de contenció del carrer Pujolet del nou CEIP Maria de la Salut.
Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Conveni entre el Govern i l'Associació Asperger (II).
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Palma, a 17 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Conveni entre el Govern i l'Associació ASPANOB (I).
Quin és el darrer conveni signat entre el Govern de les Illes
Balears i l'Associació ASPANOB on apareguin clàusules en
matèria educativa?
Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

FC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Entrevistes a IB3 Ràdio.
A quins responsables polítics ha entrevistat IB3 Ràdio durant
l'any 2012, en qualsevol dels programes de la seva graella?
Indicau-ne l'entrevistat, el programa i la data.
Palma, a 17 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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

RGE núm. 5524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a concurs públic relatiu al port i a les escoles de vela a
Calanova. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'acció 2013. (Mesa de 22 de maig de 2013).

Conveni entre el Govern i l'Associació ASPANOB (II).
Relació dels anys en els quals s'han signat convenis i quins
convenis són entre el Govern de les Illes Balears i l'Associació
ASPANOB.
Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

RGE núm. 5526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a associació educativa per a la innovació en el manteniment
industrial. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5527/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actes de commemoració del naixement de fra Juníper Serra.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
simplificació documental. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5529/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de reciclatge i formació lingüística. (Mesa de 22 de maig
de 2013).

Entrevistes a IB3 TV.
A quins responsables polítics ha entrevistat IB3 TV durant
l'any 2012, en qualsevol dels programes de la seva graella?
Indicau-ne l'entrevistat, el programa i la data.

RGE núm. 5530/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell Sectorial d'Assumptes Socials. (Mesa de 22 de maig de
2013).
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RGE núm. 5531/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb l'Obra Social La Caixa. (Mesa de 22 de maig de
2013).

Concurs públic relatiu al port a les escoles de vela a Calanova.
Ens pot aclarir, Sr. Conseller de Turisme, les principals
qüestions suscitades respecte del concurs públic relatiu al port
i a les escoles de vela a Calanova?

RGE núm. 5532/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa Alter. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre dèficit. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5534/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a protecció de la
praderia de posidònia. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5535/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a un terç
d'anglès a les escoles. (Mesa de 22 de maig de 2013).

Palma, a 21 de maig de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pla d'acció 2013.

RGE núm. 5536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
responsabilitats polítiques. (Mesa de 22 de maig de 2013).

Sr. Conseller de Turisme, pot explicar-nos el
desenvolupament del Pla d'acció de 2013 en relació amb mercats
i productes?

RGE núm. 5537/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
LOMQE i fracàs escolar. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5539/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Conservatori Superior de Música. (Mesa de 22 de maig de
2013).

Palma, a 21 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

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

RGE núm. 5540/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments nuls. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5541/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
LOMQE i religió catòlica. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5542/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut
pública. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5543/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de llengües. (Mesa de 22 de maig 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Associació educativa per a la innovació en el manteniment
industrial.
Com valora el conseller d'Economia i Competitivitat la
celebració al Parc Bit de l'assemblea anual de l'associació
INNMAIN "Associació educativa per a la innovació en el
manteniment industrial", celebrada els dies 16 i 17 de maig?
Palma, a 21 de maig de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

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.
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Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Actes de commemoració del naixement de fra Juníper Serra.
Enguany celebram els 300 aniversari del naixement de fra
Juníper Serra. Quins actes ha dut a terme l'Institut d'Estudis
Baleàrics fins a dia d'avui per commemorar aquesta data?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni amb l'Obra Social La Caixa.
Considera el conseller de Salut que el conveni signat
recentment entre la seva conselleria i l'Obra Social La Caixa
contribuirà a millorar el benestar de les persones
hospitalitzades?

Decret de simplificació documental.
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Quina valoració fa la consellera d'Administracions
Públiques del Decret de simplificació documental?
Palma, a 21 de maig de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

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 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.
Programa Alter.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
programa Alter?

Pla de reciclatge i formació lingüística.
Palma, a 21 de maig de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

La competència per dur a terme el Pla de reciclatge i
formació lingüística i cultural ha passar a l'Institut d'Estudis
Baleàrics, què implica aquest canvi?
Palma, a 21 de maig de 2013.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dades sobre dèficit.
Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
darreres dades sobre dèficit que s'han conegut recentment?
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

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

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

Protecció de la praderia de posidònia.

LOMQE i fracàs escolar.

Sr. Conseller, considera que la protecció de la praderia de
posidònia està garantida a la zona de la reserva marina dels
freus o del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Pensa la Sra. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
que amb les revàlides que proposa la LOMQE disminuirà el
fracàs escolar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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 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.

Un terç d'anglès a les escoles.

Conservatori Superior de Música.

Creu la Conselleria que el proper curs les escoles estaran
preparades per implementar in terç de les assignatures en
llengua anglesa?

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, obeeixen,
les mesures que han engegat, a l'aniquilació progressiva del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears?

Palma, a 22 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 22 de maig de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

Responsabilitats polítiques.
Acomiadaments nuls.
Quines responsabilitats polítiques assumirà el Govern de les
Illes Balears per mor de la defunció d'un ciutadà a casa seva per
tuberculosi?
Palma, a 22 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quina seria la
quantitat a indemnitzar pel Govern en cas que 600
acomiadaments del sector públic fossin declarats nuls?
Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 5081/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de maig de 2013).

LOMQE i religió catòlica.
Considera el Govern de les Illes Balears que és adequat que
en el segle XXI la religió catòlica compti com a assignatura a
avaluar, fent mitjana amb totes les altres, tal i com estableix el
projecte de la LOMQE?
Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 5082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE, 2,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5083/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE, 3,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de maig de 2013).

R)

RGE núm. 5084/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IAQSE, 4,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de maig 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

RGE núm. 5090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a treballadors
públics a casa, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de maig de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Salut pública.
Considera el Sr. Conseller de Salut que vetlla per la salut
pública dels ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 21 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 5091/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interpretació
poc habitual de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
ajuntaments, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de maig de 2013).

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Decret de llengües.
Creu el Sr. President que el Decret de llengües és la millor
eina per combatre el fracàs escolar a les Illes Balears?
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 5096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promoció
turística als consells, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llengua baléà,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tasca pública
de quedar-se a casa, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de maig de
2013).
RGE núm. 5156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a augment de
càrrecs de confiança, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de maig de
2013).
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RGE núm. 5243/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a classes de
religió en anglès, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 22 de maig de 2013).

IAQSE, 3.
Creu la Sra. Consellera que és raonable que, per avaluar el
nivell de coneixement del català, es demani què és una
"horterada"?

RGE núm. 5284/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
l'actuació de Kameha Bay Portals a la Caleta de Portals, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 22 de maig
de 2013).
Palma, a 22 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 162 i 163 del
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
Cultura, Educació i Esports.

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
IAQSE, 4.
Què opina la Sra. Consellera dels missatges sexistes de les
proves d'avaluació de diagnòstic?

IAQSE.

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Qui ha elaborat, amb quin cost i amb quins criteris, les
proves d'avaluació de diagnòstic de les dues llengües oficials i
les de les llengües estrangeres?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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
Cultura, Educació i Esports.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Treballadors públics a casa.
Creu el Govern que és raonable que hi hagi treballadors
públics als quals se'ls ha encomanat la tasca pública de quedarse a casa?

IAQSE, 2.
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Com es garanteix que el nivell exigit de coneixement a
cadascuna de les llengües és consemblant i homologable amb
d'altres avaluacions?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

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 a la consellera d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Interpretació poc habitual de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Quina ha estat l'actuació de la Conselleria d'Administracions
Públiques davant el fet que el Sr. Simón Gornés, gràcies a una
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interpretació poc habitual de la Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, hagi gaudit, des del mes de juny de 2011
fins al moment en què deixa el Govern balear, d'una situació de
"serveis especials" com a interí, per la qual cosa es pot
reincorporar en voler a la seva plaça d'arqueòleg del CIM?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
Llengua "baléà".

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina és la posició del Govern de les Illes Balears quant a la
denominada "llengua baléà"?

G)
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Deute amb els ajuntaments.

J)

Creu el Govern que és raonable que hi hagi treballadors
públics als quals se'ls ha encomanat la tasca pública de quedarse a casa?

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

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Tasca pública de quedar-se a casa.
Creu el Govern que és raonable que hi hagi treballadors
públics als quals se'ls ha encomanat la tasca pública de quedarse a casa?

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Promoció turística als consells.
Què ha canviat respecte de fa dos mesos perquè el Govern
hagi canviat d'opinió respecte del traspàs de la promoció
turística als consells insulars?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Augment de càrrecs de confiança.
Com justifica el Govern de les Illes Balears que la
remodelació de l'executiu hagi suposat l'increment d'onze nous
càrrecs de confiança respecte de l'equip de govern nomenat el
2011?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Classes de religió en anglès.
Per què considera inadequat la Sra. Conselleria que les
classes de religió siguin en anglès?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant la Comissió de
Turisme.
Valoració de l'actuació de Kameha Bay Portal a la Caleta de
Portals.
Com valora el conseller l'actuació de la companyia Kameha
Bay Portals a la Caleta de Portals?
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 5165/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a aplicació del 50% del descompte al preu final del bitllet, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 22 de
maig de 2013).
RGE núm. 5215/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del sistema de descompte de resident en
el transport aeri a iniciativa del Grup Popular del Congrés dels
Diputats, amb tramitació davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5216/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Projecte de mesures tributàries per la
sostenibilitat financera, amb tramitació davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5217/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a institucions pel bilingüisme a l'Administració de
Justícia, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5218/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla de mesures urgents per tal de garantir la
portabilitat de l'aigua a tots els municipis de les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5219/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Reglament general de circulació, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5248/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a banalització de la dictadura franquista i del nazisme,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5382/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a derogació del Decret de tractament integral de
llengües (pel procediment d'urgència), amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de
maig de 2013).
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5150/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reivindicació del Servei d'Ensenyament en català, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5152/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a l'ús públic dels quarters de l'esplanada de Maó, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5153/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
als ajuntaments i els proveïdors de l'administració autonòmica,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 22 de maig de 2013).
RGE núm. 5154/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a passeig de la Platja d'Alcúdia, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
22 de maig de 2013).

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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Reivindicació del Servei d'ensenyament en català.
El Servei d'ensenyament del català, hereu del "Gabinet de
Normalització Lingüística" de la Direcció Provincial del MEC
ha treballat durant 20 anys en favor de la llengua catalana a
l’escola duent a terme tasques de formació, assessorament i
suport als centres educatius, elaboració de material especialitzat,
redacció de normativa, reunions amb pares, mestres, alumnes,
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redacció i assessorament de projectes lingüístics de centre,
catalogació de les places bilingües, coordinació de les
comissions de normalització lingüística i del Programa Xarxa,
etc.
El servei va arribar a comptar amb més de 20 professionals,
una dotació que s’havia anat reduint fins quedar al mínim previ
a la seva sobtada supressió, en el primer acord adoptat pel nou
equip a la Conselleria d’Educació. És tot un missatge de les
prioritats de la consellera i del fet que continuaran els atacs
governamentals contra el català, sense cercar el consens social,
ni tan sols el de la comunitat educativa, sense l’assessorament
de la Universitat i sense aportar estudis i anàlisis objectius que
avalin les decisions.
De fet, la supressió del servei s’emmarca en un rosari
d’intervencions per anar arraconant, esquarterant i
desprestigiant la llengua catalana amb l’objectiu de
castellanitzar les Illes Balears. La substitució del SEC per un
servei de “tractament integral de llengües” menysprea el mandat
estatutari de potenciar la pròpia llengua i desatén la competència
exclusiva per a l’ensenyament de la llengua catalana prevista de
manera específica a l’article 35 de l’Estatut.
Es tracta d’una mesura profundament antisocial, en el sentit
que el SEC actuava prioritàriament en aquells centres amb més
dificultats (diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, grups
amb dificultats d’aprenentatge, manca de recursos...) i, per tant,
perjudica les oportunitats dels estudiants i la integració
lingüística dels nouvinguts, i contribueix a una fractura entre
comunitats lingüístiques i per sentit de pertinença, contrària, per
tant, a la cohesió social.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent
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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 la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Sobre l'ús públic dels quarters de l'Esplanada de Maó.
El Ministeri de Defensa ha posat a la venda els quarters de
l’Esplanada de Maó. Es tracta d’un complex de tres edificis que
sumen un total de 4.930m². L’edifici més antic va ser construït
durant la segona dominació britànica, mentre que els altres dos
van ser construïts l’any 1920. L’edifici principal forma part del
catàleg de protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. La
fitxa de l’immoble es pot consultar a la pàgina d’inversions
Inmobiliaria www.addmeet.com, on no informa del preu.
Els quarters de l’Esplanada, uns dels edificis històrics més
importants de Maó, no només són un testimoni excepcional de
la història de la ciutat sinó que també són un element clau de la
seva trama urbana. Es per açò que creiem que haurien de passar
a formar part del patrimoni de la ciutat, el qual hauria de decidir
democràticament el seu ús. I açò només serà possible si se'n
prioritza el seu ús públic.
Així i tot no sembla lògic que l’única opció sigui actualment
la seva compra. Els quarters es van construir al seu dia damunt
terrenys que les entitats locals van cedir gratuïtament. El lògic
seria ara que el ministeri els cedís a l’ajuntament per recuperar
la plaça principal de la ciutat.
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Parlamentari MÉS
presenta la següent

Proposició no de llei
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar i potenciar el Servei d’ensenyament del català,
avançant en l’aplicació de noves metodologies didàctiques, i per
garantir ací el seguiment del coneixement oral i escrit del català
per part de tota la població escolar.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
cessar en l’ofensiva contra la normalització lingüística a les Illes
Balears.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a cedir la titularitat i/o l'ús públic dels quarters de l’Esplanada de
Maó a les institucions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries perquè els quarters de
l’Esplanada de Maó mantinguin l’ús públic; un ús definit a partir
d’un pla d’usos elaborat conjuntament entre el Consell de
Menorca, l’Ajuntament de Maó i el Govern de les Illes Balears.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Fa més de trenta anys es produí una important mobilització
en contra del projecte d’ordenació del sector I de la Platja
d’Alcúdia, sota el lema “platja sí, ciment no”, com a resultat de
la qual es va acordar un disseny molt més respectuós que ha
suscitat durant anys un ampli consens.
Mallorca és una potència turística de fama mundial i ha de
vetllar de prim compte pel seu atractiu paisatgístic i, molt
especialment, per les actuacions en les seves platges.

Els ajuntaments i els proveïdors de l'administració autonòmica.
Durant la Conferència de Presidents celebrada a Menorca el
passat 29 d'abril es va abordar, entre d'altres temes, el deute
contret amb els consells insulars. En aquest sentit, el president
del Govern va assenyalar que la seva intenció era que “els
consells fossin reconeguts com un proveïdor més de
l'administració”, per entrar en el sistema actual de pagament a
proveïdors.
Molts ajuntaments de les Illes tenen a dia d'avui greus
dificultats de liquiditat que els impedeix prestar serveis bàsics
per a la ciutadania. La causa més important d'aquesta manca de
liquiditat és el deute que tenen pendent el Govern i els consells
insulars amb els ajuntaments.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta l’Ajuntament
d’Alcúdia, el Departament de Costes de les Illes Balears, el
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca perquè, en
exercici de les seves respectives competències, adoptin els
acords escaients per retornar el passeig de la Platja d’Alcúdia al
seu estat anterior (en el moment més convenient de la temporada
turística), i a sotmetre a promoure un debat ciutadà obert i plural
sobre qualsevol actuació que pugui suposar canvis sensibles en
la fesomia de la Platja d’Alcúdia

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer els ajuntaments com a proveïdors de
l'administració autonòmica, de la mateixa manera que ho fa amb
els consells insulars.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Aplicació del 50% del descompte al preu final del bitllet.

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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Passeig de la Platja d'Alcúdia
Durant el mes de maig s’han dut a terme unes impactants
obres de remodelació del passeig de la Platja d’Alcúdia,
consistents a asfaltar el passeig i pintar-lo d’un color cel
elèctric, que han aixecat una considerable alarma social.
L’actuació suposa una greu agressió paisatgística a la Platja
d’Alcúdia, un dels grans atractius de l’illa de Mallorca, això és
un atractiu de fama mundial, sense que s’hagi produït el
suficient debat previ.

En aquests moments s'està tramitant en el Congrés de
Diputats el Projecte de llei de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes, tramitació en la qual el PP ha presentat
esmenes per modificar la Llei de pressuposts amb l'objectiu
d'evitar que el descompte de resident es pugui aplicar a les taxes
portuàries i aeroportuàries que es cobren en cada viatge.
El Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es
regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport aeri i marítim per als residents a les comunitats
autònomes de Canàries i les Illes Balears i Ceuta i Melilla,
modificat pel Reial Decret 1340/2007, d'11 d'octubre, estableix
que el descompte de resident s'ha d'aplicar sobre "la tarifa del
servei regular de transport aeri". A l'article 2.4. es detalla en
contingut de la tarifa "A los efectos de este Real Decreto, se
entenderá por tarifas de los servicios regulares de transporte
aéreo nacional, los precios que deberán pagar los pasajeros a
las compañías aéreas o a sus agentes por su transporte y el de
su equipaje en los servicios aéreos, así como las condiciones de
aplicación de dichos precios, incluida la remuneración y las
condiciones ofrecidas a los agentes, otros servicios auxiliares
y, en su caso, cargos por emisión. También estarán incluidos
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los impuestos, tasas y cánones aplicables, con excepción de la
tasa por el uso de las infraestructuras y la tasa de seguridad."
Segons el que descriu el Reial Decret no hauria de fer falta
aquesta precisió sobre l'aplicació del 50% de bonificació que el
PP vol introduir via esmena, a no ser que es vulgui tancar una
possibilitat que alguns colAlectius estan reivindicant: que el
descompte s'apliqui sobre el preu final i total del bitllet que paga
l'usuari.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar el marc normatiu perquè el descompte del 50% per
residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu total i final
del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs
inclosos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant al Govern de l'Estat el descompte
del 50% per residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu
total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs
inclosos.
Palma, a 15 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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És, aquesta, una nova afronta al dret a una justa connectivitat
marítima i aèria per als ciutadans i ciutadanes residents a les
nostres illes. És una prova més de la tossuderia del Ministeri de
Foment, massa vegades ja contrastada, en relació amb el
manteniment del sistema de bonificacions per motiu de
residència.
Per tot açò, el Grup Parlamentar Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la possible
modificació de la Llei de pressuposts generals de l’Estat a través
del Projecte de llei de rehabilitació, regeneració i renovació
urbanes, proposada al Congrés dels Diputats a través d’una
esmena del Grup Popular, per tal de limitar les bonificacions per
motius de residència de les taxes aèries i marítimes.
2. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Grup Popular
al Congrés dels Diputats la retirada de l'esmentada esmena al
Projecte de llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
3. El Parlament de les Illes Balears demana als grups polítics
del Congrés i, de manera especial, als diputats i senadors que ho
són en representació dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears i d’aquest parlament, que no donin suport a l’esmena al
Projecte de llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Modificació del sistema de Descompte de resident en el
transport aeri a iniciativa del Grup Popular del Congrés dels
Diputats
Al Congrés dels Diputats s’està tramitant el Projecte de llei
de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes a iniciativa del
Govern d’Espanya. El Grup Popular hi ha presentat una esmena
a través de la qual es modificaria, d’aprovar-se, la Llei dels
pressuposts generals de l’Estat vigent per tal de canviar el règim
que regula el sistema de bonificacions en les tarifes aèries i
marítimes als ciutadans de les Illes Balears, Illes Canàries,
Ceuta i Melilla.
De prosperar l’esmena, determinades prestacions
patrimonials dels aeroports s’exclourien de la tarifa susceptible
de ser bonificada.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Retirada del Projecte de mesures tributàries per la sostenibilitat
financera.
La greu crisi econòmica que patim, a Espanya i també a les
Illes Balears des de ja fa uns anys, a hores d'ara, malauradament,
no ha remès. L'atur continua sent el principal problema dels
ciutadans, ja que moltes famílies tenen tots els membres a l'atur.
Aquí, a les Illes Balears, el sector turístic actua, de fet, com
a motor de l’economia, per la qual cosa, la reactivació
econòmica passa, necessàriament, per donar suport a les
empreses que conformen aquest sector, vital per a la recuperació
econòmica de les Illes Balears. La pluralitat i transversalitat del
sector turístic fa que aquest efecte dinamitzador tengui una
repercussió positiva sobre altres sectors econòmics.
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L'allargament de la temporada, cada cop més curta, continua
sent un repte encara no assolit; aquesta legislatura, cada any
perdem connectivitat amb les ciutats europees i la pujada de les
tasses aèries perjudica encara més aquesta qüestió; la pujada de
l'IVA, de l'IBI, del cànon de sanejament de l'aigua, de la
benzina, són decisions polítiques que graven les famílies i les
empreses, perquè graven el consum i incideixen de forma
negativa sobre la reactivació econòmica de les Illes Balears.
Els ciutadans de les Illes Balears i el sector turístic
necessiten polítiques de reactivació econòmica, necessiten
decisions polítiques encaminades a crear ocupació, en canvi,
ara, al Parlament de les Illes Balears s’està tramitant una llei que
crearà tres nous imposts que gravaran encara mes el consum, i
que incidiran directament sobre les famílies i també sobre les
empreses, i faran que les Illes Balears siguin encara mes cares.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista fa la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que rectifiqui la política impositiva, que grava el
consum i que fa que la nostra destinació sigui la més cara
d'Espanya, i retiri el Projecte de mesures tributàries per a la
sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, llei de creació de tres nous
imposts que s'està tramitant al Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Després de tres dècades d’autonomia, a les Illes Balears
encara hi ha administracions que pràcticament són monolingües,
en contra del que estableix el nostre Estatut. Només alguns
àmbits específics, com ara l’educació, han arribat a assolir un ús
habitual de les dues llengües oficials. A la resta d’àmbits, o bé
existeix un domini evident del castellà (en una situació clara de
bilingüisme desequilibrat), o bé existeix pràcticament un
monopoli de la llengua castellana, fet que atempta clarament
contra el que disposa el nostre Estatut d’autonomia i que
impedeix l’exercici dels drets lingüístics als ciutadans
catalanoparlants.
Un dels àmbits on més significatiu resulta aquest monopoli
de la llengua castellana és el de l’Administració de Justícia. Tots
els ciutadans tenen dret a usar el català o el castellà, segons
elegeixin, davant l’Administració de Justícia, però, actualment,
menys d’un 5% dels judicis, a les Illes Balears, se celebren en
llengua catalana.
Sistemàticament podem observar com el Govern de les Illes
Balears, i d’altres institucions i organismes públics s’acomoden
a la llengua pràcticament única de l’Administració de Justícia,
i quan participen, d’alguna manera, en alguna activitat que
involucri aquesta administració, s’acomoden al seu monopoli
lingüístic.
El Govern de les Illes Balears, els governs dels diferents
consells insulars o els equips de govern dels ajuntaments
podrien ajudar a reequilibrar la situació lingüística a
l’Administració de Justícia, tot promovent el bilingüisme que
preconitza el nostre ordenament jurídic.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Institucions pel bilingüisme a l'Administració de Justícia
Exposició de motius
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que la
llengua catalana, en tant que llengua pròpia de les Illes Balears,
i la llengua castellana, en tant que llengua oficial de l’Estat, són
llengües oficials de la nostra comunitat autònoma.
La Llei de normalització lingüística confereix al Govern de
les Illes Balears, en un lloc destacat, la responsabilitat de fer que
la llengua catalana esdevengui un vehicle normal i habitual en
la tasca quotidiana de les diferents institucions i de la societat de
les Balears en el seu conjunt.
El respecte envers els drets lingüístics ciutadans de les Illes
Balears passa pel fet que tothom pugui ser atès tant en català
com en castellà, d’acord amb la pròpia tria lingüística. La
llibertat de tria entre les dues llengües oficials requereix
disponibilitat lingüística per part de les institucions.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a substanciar totes les causes en què tengui alguna
participació judicial en llengua catalana, per tal de trencar el
monopoli del castellà –contrari al nostre Estatut d’autonomia- i
avançar cap al bilingüisme a l’Administració de Justícia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incidir davant els consells insulars i davant els
ajuntaments perquè, en totes les seves relacions amb
l’Administració de Justícia, usin la llengua catalana i n’exigeixin
l’ús a l’esmentada administració, per tal d’avançar
cap al bilingüisme.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb la seva obligació de vetllar perquè
els drets lingüístics de tots els ciutadans de les Illes Balears
siguin respectats escrupolosament.
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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de l’esmentada aigua potable a tots els municipis de les Illes
Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Pla de mesures urgents per tal de garantir la potabilitat de
l'aigua a tots els municipis de les Illes Balears.
D’acord amb els butlletins d’anàlisi de la xarxa de
distribució d’aigua fets públics pel Sistema d’Informació estatal
d’Aigua de Consum (SINAC), dependent del Ministeri de
Sanitat, els ciutadanes i les ciutadanes residents en els nuclis
urbans o residencials (totalment o parcialment) d’almenys
quinze municipis de les illes Balears, reben a casa seva l’aigua
en condicions que fan que no sigui apte per al seu consum.

Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Reglament general de circulació.

En altres casos, els butlletins fan pensar en la manca de la
suficient garantia de salubritat que és exigible per al benestar,
l’economia i, sobretot, la salut, atesa la sistemàtica variació
entre uns resultats que fan que l’aigua sigui apta pel consum
humà o no ho sigui.
En qualsevol cas, i d’acord amb les recomanacions i
indicacions de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears, la manca de salubritat de l’aigua o, si més no, l’excés
de clorur, nitrat, sodi, bor o sulfat pot afectar especialment a
determinats possibles usuaris especialment sensibles, com ara
els nadons, dones embarassades o amb greus problemes de
salut.
Fer possible una solució que garanteixi l’abastiment d’aigua
salubre als ciutadans ultrapassa en molts de casos les
possibilitats dels municipis afectats. Endemés, el Govern de les
Illes Balears, d’acord amb les seves competències, ha de fer tot
el que sigui necessari per tal de garantir la suficient qualitat de
l’aigua a totes i cadascuna de les llars de la nostra comunitat.
Per tot açò, el Grup Parlamentar Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar i desenvolupar, d’acord amb els ajuntaments
i consells, un Pla de mesures urgents per tal de garantir amb
caràcter immediat la potabilitat de l’aigua a tots els municipis
de les Illes Balears sense excepció.

Exposició de motius
En els últims anys molts municipis espanyols han vingut
apostant de manera ferma pel foment de l'ús de la bicicleta entre
els seus ciutadans com a mitjà de transport i oci, amb la qual
cosa ha millorat la mobilitat dins dels nuclis urbans com s’ha fet
a Palma els darrers anys, la qualitat de l'aire i la salut pública,
com així ho demostra la senyalització i l'adequació de carrils
específics per a les bicicletes impulsats pel Govern o pels
consells insulars en el nostre cas o la posada en funcionament de
serveis municipals de lloguer de bicicletes.
No cal oblidar que la comunitat científica i mèdica ha
evidenciat els beneficis de circular amb bicicleta diàriament, i
que tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Observatori
Europeu de Seguretat Vial (European Road Safety Observatory,
ERSO) han reconegut que pedalejar 30 minuts al dia és una de
les pràctiques més eficaces en la lluita contra les malalties
coronàries i contra l'obesitat.
El Govern ha fet públic el contingut del projecte de reforma
del Reglament General de Circulació de la DGT, on es recull
l'obligatorietat d'utilitzar el casc en els desplaçaments urbans, a
diferència del que es fa als països amb un elevat ús d'aquest
mitjà de transport, on l'ús del casc no és exigible: Alemanya,
Dinamarca, França, Regne Unit, Itàlia, Països Baixos, i
Portugal.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer públic el mapa de salubritat de l’aigua de
cadascuna de les illes i municipis de la nostra comunitat i a
donar la màxima informació directa als ciutadans residents a
nuclis amb aigua no salubre o de mala qualitat sobre les
condicions de l’aigua que arriba als seus habitatges i els perills
que els pot representar el seu consum.

Durant l'any 2011 es van produir a tot l'Estat gairebé 3.500
accidents amb ciclistes, la majoria dels quals es van produir en
carretera, on és obligatori l'ús del casc; segons dades aportades
per la mateixa DGT, es demostra que l'ús del casc en els ciclistes
no és rellevant per evitar les lesions cranioencefàliques i per tant
no es justifica en absolut l'ús obligatori del casc per a ciclistes en
vies urbanes. A més, el casc homologat per a ciclistes,
tècnicament no sol evitar aquest tipus de lesions i menys quan
es produeixen danys causats per atropellaments de vehicles de
motor, que suposen la majoria dels accidents greus.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, d’acord amb els ajuntaments i consells, un
Pla d’inversions, degudament pressupostat, que doni continuïtat
al Pla de mesures urgents especificat al punt 1 i garanteixi de
futur i de manera estable i permanent la qualitat de l’abastiment

Els diferents colAlectius d'usuaris de la bicicleta, com la
Coordinadora Amb Bici -entitat que representa 58 associacions
a tota Espanya des de fa 25 anys-, i la Taula de la Bicicleta
reclamen més mesures de seguretat actives per prevenir
accidents.
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Segons la fundació MAPFRE i posant l'exemple dels Països
Baixos -un país de llarga tradició ciclista urbana-, no s'ha
considerat necessària com a mesura de seguretat vial l'obligació
legal d'usar cascos per a ciclistes. Així mateix l'Institut holandès
per a la Recerca en Seguretat Vial (Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV), actor clau a nivell
mundial, recomana com a mesura alternativa a l'obligatorietat,
promocionar l'ús voluntari del casc pels ciclistes.
L'obligatorietat del casc afectarà negativament tant a l'ús del
servei públic de lloguer, com el de la bicicleta particular, i tot
això podria comportar una reducció d'usuaris i, per tant, una
disminució de la seguretat dels ciclistes, i es podrien veure
afectats negocis i llocs de treball directament relacionats amb el
sector de la bicicleta arran d'una més que probable caiguda de
la demanda.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el desacord
amb la proposta de la DGT d'implantar l'obligatorietat de l'ús
del casc entre els usuaris de la bicicleta en vies urbanes tal com
apareix redactat en l'esborrany de modificació del Reglament
General de Circulació.
2. El Parlament de les Illes Balears proposa que les
bicicletes circulin pel carril central per afavorir la seguretat dels
ciclistes en les vies urbanes que disposin d'un sol carril de
circulació per sentit, sent així més visibles per als conductors de
vehicles de més grandària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reconsiderar aquestes propostes tenint en compte
les opinions dels usuaris i d'associacions pro bicicleta a
implantar mesures de seguretat actives per millorar la prevenció
dels accidents de ciclistes.
4. El Parlament de les Illes Balears valora positivament que
el nou redactat del Reglament General de Circulació incideixi
en la pacificació del tràfic, així com en el reforç de la seguretat
vial, i la promoció de l'ús de la bicicleta.
5. El Parlament de les Illes Balears, en la mateixa línia de
promoció de l’ús de la bicicleta, insta el Govern, els consells i
els ajuntaments de les Illes Balears a impulsar mesures de
foment de l’ús de la bicicleta millorant la senyalització, tals com
la implantació de carrils-bici o serveis públics de lloguer de
bicicletes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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
Institucionals i Generals.
Banalització de la dictadura franquista i del nazisme.
Exposició de motius
En diverses ocasions, tant en la comunicació pública com en
seu parlamentària, hem pogut escoltar -i així consta als
documents que certifiquen les esmentades intervencions- alguns
integrants de la cambra que s’han referit a determinades
situacions com “dictadura” (per exemple, en relació amb la
immersió lingüística dins l’ensenyament).
La dictadura franquista constituí la prolongació d’un cop
d’estat contra la República, que derivà en una guerra civil de tres
anys i en una dictadura que es perllongà al llarg de quatre
dècades.
Tot Europa ha condemnat la dictadura franquista, de la
mateixa manera que s’han fet condemnes explícites del nazisme
i de l’estalinisme. El PP, emperò, malauradament, encara no ha
condemnat la dictadura franquista d’una manera explícita. Els
seus eurodiputats no votaren favorablement la condemna de la
dictadura franquista, malgrat que sí ho feren la resta de membres
del Partit Popular Europeu.
A la majoria de països democràtics d’Europa l’exaltació de
les dictadures o la seva banalització constitueixen, directament,
delicte. L’exaltació del nazisme a Alemanya o de l’estalinisme
a Polònia, per posar només dos exemples, són delicte. I
comparar determinades pràctiques d’un govern democràtic o de
la seva oposició a la dictadura, també són considerades com a
delicte.
Així doncs, a bona part dels països d’Europa, la comparació
entre el sistema d’immersió lingüística, promogut per un govern
democràtic i amb ampli consens de la comunitat educativa, i la
dictadura seria, senzillament, delicte. I comptaria amb la
reprovació immediata tant del parlament com de tots els partits
polítics democràtics.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

El Parlament de les Illes Balears reprova l’ús de conceptes
com “dictadura” o “nazisme” en referir-se a disposicions
portades a terme per governs democràtics, així com a accions
dutes a terme per diferents moviments socials de forma pacífica,
perquè suposa una banalització del sofriment que les dictadures
han generat entre la població al llarg del segle XX a molts
indrets d’Europa i de la resta del món.
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

BOPIB núm. 100 - 24 de maig de 2013
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, amb solAlicitud de tramitació pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'aprovació per
part del Govern de les Illes Balears del Decret 15/2013, pel qual
es regula el tractament integrat de les llengües als centres
docents de les Illes Balears, i la forta contestació del sector
educatiu que s'ha fet palesa les darreres setmanes, consideram
urgent el debat d'aquesta proposició no de llei per tal de donar
resposta a les demandes expressades pels professionals i pares
i mares d'alumnes.
Derogació del Decret de tractament integral de llengües.
Exposició de motius
Dia 19 d’abril de 2013 va ser aprovat pel Consell de Govern
de les Illes Balears el Decret 15/2013, pel qual es regula el
tractament integrat de les llengües als centres docents de les
Illes Balears.
Aquesta norma deroga el Decret 92/1997, conegut com
Decret de mínims, aprovat en una legislatura governada pel
Partit Popular i mantingut durant setze anys amb governs de
diferents colors polítics. El Decret de mínims i la normativa
associada pretenia que l’alumnat acabés l’escolarització
obligatòria amb un domini adequat del català i el castellà i un
nivell òptim d’anglès.
De fet, segons els darrers informes del Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i també del
IAQSE (Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema
Educatiu), les competències lingüístiques assolides tant a 2n
com a 4t d’ESO són molt semblants tant en castellà com en
català. No obstant això, consideram que les competències en
llengua anglesa s’han de millorar.
De la mateixa manera, fins ara cada centre establia el seu
projecte lingüístic en base al Decret de mínims, un projecte que
era consensuat i aprovat pels respectius consells escolars segons
el context sociolingüístic de l’entorn del centre, i no existia cap
conflicte lingüístic a les escoles i als instituts, a diferència del
que es pot constatar aquesta legislatura.
Amb l’aprovació del Decret 15/2013 s’implantaran de cop
matèries en anglès a les etapes d'infantil, primària i secundària.
Aquesta urgència del calendari conduirà inevitablement a
dèficits pedagògics. No tot l'alumnat pot aprendre matèries de
la densitat de les matemàtiques, el coneixement del medi, les
ciències socials i les ciències naturals en llengua estrangera.
Aquestes mancances de partida poden afectar el seu posterior
desenvolupament al llarg de les etapes.
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A més, durant el curs 2010-11 la xarxa pública s'ha vist
afectada per una política de retallades en els recursos humans i
materials, i tot ens fa pensar que no hi haurà recursos
extraordinaris per implantar l'ensenyament en la tercera llengua,
la qual cosa farà impossible l'accés de tothom al plurilingüisme.
Per altra banda, el Decret 15/2013 considera que les tres
llengües objecte de tractament integrat tenen la mateixa
consideració i mereixen el mateix tractament escolar i no té en
compte que el castellà i l'anglès són llengües globals per nombre
de parlants i distribució geogràfica, mentre el català és una
llengua minoritària, minoritzada i de distribució geogràfica molt
localitzada.
Des del convenciment, doncs, que la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats no ha fet un abordatge seriós de
l’aprenentatge d’una llengua estrangera, sinó que li ha pesat més
la ideologia, el Grup Socialista en el Parlament de les Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reafirma que, tal com
estableix l’Estatut d’Autonomia, el català és la llengua pròpia de
les Illes Balears i que, com a llengua minoritzada que és, ha de
tenir un tractament especial en el sistema educatiu de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que la normativa
existent fins a l’aprovació del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel
qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres
docents no universitaris de les Illes Balears, era l’adequada
perquè l’alumnat acabés l’escolarització obligatòria amb les
mateixes competències en llengua catalana que en llengua
castellana.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual
es regula el tractament integrat de les llengües, i a consensuar
amb la comunitat educativa els instruments necessaris per a
l’aprenentatge de l’anglès o d’una tercera llengua estrangera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’autonomia dels centres en referència
als seus projectes lingüístics i en atenció al context sociocultural
de cadascun.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els centres docents no universitaris de
majors recursos humans i econòmics: professorat de reforç i de
desdoblaments, reducció de ràtios, auxiliars de conversa,
materials adaptats,...
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les anomenades Seccions Europees
que es van començar a implementar el curs 2006-07 i que
s’havien desenvolupat de forma sostinguda a mesura que els
centres docents no universitaris disposaven de personal
qualificat, senyal inequívoca del compromís dels centres públics
amb l'ensenyament de la tercera llengua.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, atenent la cohesió i la inclusió social, i d'acord
amb les directrius internacionals de política lingüística, a
mantenir l'estatus actual del català en els centres educatius, ja
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sigui amb la denominació de llengua pròpia o llengua materna
o Llengua 1, com a garant de la salvaguarda i la transmissió de
la cultura autòctona.
Palma, a 16 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant la Comissió de Turisme per a la
Proposició no de llei davant Ple RGE núm. 3965/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5184/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta que la
proposició no de llei esmentada, relativa a rebuig a la possible
modificació de la Llei de seguretat aèria (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013), es tramiti davant la Comissió de Turisme.

3.17. INFORMACIÓ
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm.
7929/12 i 2580/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5285/13,
presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del
Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb l'article 168.2
del Reglament de la cambra, ordena que les preguntes
esmentades, relatives a llicències a grans superfícies i a fons
FEDER (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012; i núm. 92,
de 27 de març d'enguany), es tramitin com a preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia i
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
respectivament.

Ordre de Publicació
D)

Retirada de la solAlicitud del procediment d'urgència
respecte de la Proposició no de llei RGE núm. 3355/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5185/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de l'escrit RGE núm. 3756/13, pel qual se solAlicitava la
tramitació pel procediment d'urgència de la proposició no de llei
esmentada, relativa a subhasta de medicaments (BOPIB núm.
93, de 5 d'abril; i núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)

B)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm. 654/13
a 680/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5373/13,
presentat per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del
Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article
168.2 del Reglament de la cambra, ordena que les preguntes
esmentades, relatives a reunió amb l'APIMA del Conservatori
de Música de Menorca, a FP dual (III a VI) i a ensenyament en
anglès (II i III) (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer d'enguany), es
tramitin com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 568/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5544/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i 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 acord per a la
concertació en matèria d'ocupació a les Illes Balears (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer de 2012), es tramiti per aquest
procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013.
- Pàg. 5439 i 5454. Resolucions derivades de Proposicions no
de llei. Apartat E)
On diu: RGE núm. 9617/13, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9617/12, ...
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