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BA) RGE núm. 5614/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil, febrer 2013. 5623
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d'atenció dental infantil, març 2013. 5624

BC) RGE núm. 5616/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
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BD) RGE núm. 5619/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
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BH) RGE núm. 5623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
de l'Hospital Can Misses. 5624

BI) RGE núm. 5624/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a externalització
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BJ) RGE núm. 5625/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització de
serveis. 5625

BK) RGE núm. 5626/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estalvi per la
retirada de la targeta sanitària. 5625

BL) RGE núm. 5637/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a zoonosi.
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BM) RGE núm. 5638/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tuberculosi.
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BN) RGE núm. 5639/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a brucelAlosi.
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BO) RGE núm. 5640/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mal de les vaques
boges. 5626

BP) RGE núm. 5641/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a triquinosi.
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BQ) RGE núm. 5642/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a leishmaniosi.
5626
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BS) RGE núm. 5644/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa de
càncer de mama 2010 i 2012. 5626

BT) RGE núm. 5645/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa de
càncer de mama 2010 i 2011. 5626

BU) RGE núm. 5646/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa de
càncer de mama 2009 i 2010. 5626
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BV) RGE núm. 5647/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa de
càncer de mama 2009 i 2011. 5627

BX) RGE núm. 5648/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a baixada de les
exploracions de càncer de mama. 5627

BY) RGE núm. 5649/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a decret d'ús dels
programes informàtics. 5627

BZ) RGE núm. 5650/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programes
informàtics d'accés lliure. 5627

CA) RGE núm. 5658/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones a les
quals s'ha retirat la targeta sanitària a Mallorca. 5627

CB) RGE núm. 5659/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones a les
quals s'ha retirat la targeta sanitària a Menorca. 5627

CC) RGE núm. 5660/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones a les
quals s'ha retirat la targeta sanitària a Eivissa. 5628

CD) RGE núm. 5661/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones a les
quals s'ha retirat la targeta sanitària a Formentera. 5628

CE) RGE núm. 5664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a oferta de la UIB a Menorca
per a majors de 25 anys. 2012-2013. 5628

CF) RGE núm. 5665/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a oferta de la UIB a Menorca
per a majors de 25 anys. 2013-2014. 5628

CG) RGE núm. 5666/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a l'extensió de la
UIB per a majors de 25 anys. Menorca. 5628

CH) RGE núm. 5668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canalització d'aigua
dessalada a Menorca. 5628

CI) RGE núm. 5669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost mensual de la
dessaladora de Ciutadella. 5629

CJ) RGE núm. 5670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de Ciutadella.
5629

CK) RGE núm. 5672/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
maltractament de les persones amb dependència. 5629

CL) RGE núm. 5673/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
d'envelliment actiu i saludable. 5629

CM) RGE núm. 5674/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar
la qualitat de vida en situació de risc. 5629

CN) RGE núm. 5675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estratègies
preventives de la dependència. 5629

CO) RGE núm. 5676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les
cuidadores no professionals. 5630

CP) RGE núm. 5677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
de respir familiar. 5630

CQ) RGE núm. 5678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
de la dependència de les dones. 5630
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CR) RGE núm. 5679/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dones
víctimes de violència. 5630

CS) RGE núm. 5680/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
telefònica adreçada a menors. 5630

CT) RGE núm. 5681/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
telefònica en situació d'emergència. 5630

CU) RGE núm. 5682/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuàries del
programa de respir familiar. 5630

CV) RGE núm. 5683/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestació
del servei de teleassistència. 5631

CX) RGE núm. 5684/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
centres de dia. 5631

CY) RGE núm. 5685/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia. 5631

CZ) RGE núm. 5686/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acolliment
nocturn. 5631

DA) RGE núm. 5687/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
ocupacionals. 5631

DB) RGE núm. 5688/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuàries del
servei d'atenció psicosocial a víctimes de violència de gènere. 5631

DC) RGE núm. 5689/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuàries del
servei de mediació familiar. 5632

DD) RGE núm. 5690/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
servei d'atenció socioeducativa. 5632

DE) RGE núm. 5691/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
servei d'atenció a menors. 5632

DF) RGE núm. 5692/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
servei d'acolliment residencial de menors. 5632

DG) RGE núm. 5693/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
servei d'allotjament d'urgència. 5632

DH) RGE núm. 5694/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
la renda mínima. 5632

DI) RGE núm. 5695/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuàries de
l'ajuda a les víctimes de violència de gènere. 5632

DJ) RGE núm. 5696/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
prevenció de la situació de dependència autonòmica. 5633

DK) RGE núm. 5697/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
prevenció de les situacions de dependència (II). 5633

DL) RGE núm. 5698/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
i atenció de la dependència (I). 5633

DM) RGE núm. 5699/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
i atenció de la dependència (II). 5633
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DN) RGE núm. 5700/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
de la situació de dependència. 5633

DO) RGE núm. 5701/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
de la situació de dependència (I). 5633

DP) RGE núm. 5702/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla nacional
de reformes 2013. 5634

DQ) RGE núm. 5703/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autonomia
i la prevenció de la dependència. 5634

DR) RGE núm. 5704/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esperança
de vida lliure de dependència de la ciutadania. 5634

DS) RGE núm. 5706/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar salut
i funcionalitat de les persones amb dependència. 5634

DT) RGE núm. 5707/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
prevenció de la dependència. 5634

DU) RGE núm. 5708/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
de l'impacte de la dependència. 5634

DV) RGE núm. 5709/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
preventives de qualitat. 5635

DX) RGE núm. 5710/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
i recursos per a la formació de professionals. 5635

DY) RGE núm. 5711/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció de
la prevenció de la dependència. 5635

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 5729/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a zones humides al
PHIB. 5636

B) RGE núm. 5821/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a propostes relatives al
dèficit i al finançament de les Illes Balears. 5636

C) RGE núm. 5823/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fortuna. 5636

D) RGE núm. 5831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconstrucció
de la carretera de Son Servera. 5636

E) RGE núm. 5832/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de gestió
d'arts de tirada de Balears. 5636

F) RGE núm. 5833/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte
de llei de suport a l'emprenedor i la internacionalització. 5637

G) RGE núm. 5834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a meses de batles.
5637

H) RGE núm. 5835/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a associació de
municipis entre Llubí i Maria de la Salut. 5637

I) RGE núm. 5836/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
el Consell Insular d'Eivissa en matèria de dependència. 5637

J) RGE núm. 5837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou sistema
d'obtenció de títols acreditatius dels distints nivells de coneixement del català. 5637
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K) RGE núm. 5838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
telemàtic de preinscripció en els centres educatius públics. 5637

L) RGE núm. 5839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs escolar
Consumópolis 8. 5637

M) RGE núm. 5840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació. 5638

N) RGE núm. 5843/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pillar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
al sector comercial. 5638

O) RGE núm. 5844/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la llei de nous
imposts. 5638

P) RGE núm. 5845/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'ocupació.
5638

Q) RGE núm. 5846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de dèficit.
5638

R) RGE núm. 5847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets dels
treballadors del sector públic autonòmic. 5638

S) RGE núm. 5848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
retallades i objectiu de dèficit. 5638

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5545/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indústria audiovisual i promoció turística. 5639

B) RGE núm. 5546/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dia mundial TDAH. 5639

C) RGE núm. 5630/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport a l'agricultura ecològica. 5640

D) RGE núm. 5631/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a impulsar la prevenció del càncer de mama. 5640

E) RGE núm. 5728/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement a la feina de les organitzacions i dels professionals
sanitaris que atenen els colAlectius exclosos de la cobertura sanitària. 5641

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4578/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Caubet-Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada. 5642

B) A la Pregunta RGE núm. 4581/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. 5642

C) A la Pregunta RGE núm. 4588/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en salut de les Illes Balears. 5642

D) A la Pregunta RGE núm. 5160/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cures palAliatives.
5642

E) A la Pregunta RGE núm. 5254/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Fundació Caubet-Cimera Illes Balears Centra Internacional de Medicina Respiratòria Avançada. 5642

F) A la Pregunta RGE núm. 5339/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni a convenis signats per la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en salut de les Illes Balears.

5643
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G) A les Preguntes RGE núm. 5376/12 i 5377/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvencions concedides per FOGAIBA i pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. 5643

H) A la Pregunta RGE núm. 5449/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Institut Balear de la Joventut. 5643

I) A la Pregunta RGE núm. 7176/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de la Mar a
Menorca. 5643

J) A la Pregunta RGE núm. 7856/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inversions estatutàries (I).
5644

K) A la Pregunta RGE núm. 7857/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inversions estatutàries (II).
5644

L) A la Pregunta RGE núm. 8519/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb Pontmolins, SL. 5644

M) A la Pregunta RGE núm. 10874/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 5644

N) A la Pregunta RGE núm. 10888/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
GESMA. 5645

O) A les Preguntes RGE núm. 10918/12, 10984/12 i 11050/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives
a béns immobles de la Fundació Balears a l'Exterior. 5645

P) A les Preguntes RGE núm. 10924/12, 10990/12 i 11122/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa
a béns immobles de la Fundació de Pràctica Jurídica. 5645

Q) A la Pregunta RGE núm. 10928/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 5645

R) A la Pregunta RGE núm. 10935/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Robert Graves. 5645

S) A la Pregunta RGE núm. 10940/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 5645

T) A la Pregunta RGE núm. 10988/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de Promoció de l'autonomia personal a les Illes Balears. 5646

U) A la Pregunta RGE núm. 10994/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 5646

V) A la Pregunta RGE núm. 10997/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Menorquina de l'Òpera. 5646

X) A la Pregunta RGE núm. 11006/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 5646

Y) A la Pregunta RGE núm. 11020/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
GESMA. 5646

Z) A la Pregunta RGE núm. 11060/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 5646

AA) A la Pregunta RGE núm. 11067/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació Robert Graves. 5646

AB) A la Pregunta RGE núm. 11072/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 5647
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AC) A la Pregunta RGE núm. 11133/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació Robert Graves. 5647

AD) A la Pregunta RGE núm. 11120/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de Promoció de l'autonomia personal a les Illes Balears. 5647

AE) A la Pregunta RGE núm. 11126/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 5647

AF) A la Pregunta RGE núm. 11141/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència Tributària de les Illes Balears. 5647

AG) A la Pregunta RGE núm. 11152/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
GESMA. 5647

AH) A la Pregunta RGE núm. 11174/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 5648

AI) A la Pregunta RGE núm. 174/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis signats el 2012.
5648

AJ) A la Pregunta RGE núm. 179/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic per a la
comunitat autònoma de la desgravació per assegurança privada. 5648

AK) A la pregunta RGE núm. 263/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre Es Fusteret,
desembre 2012. 5648

AL) A la Pregunta RGE núm. 323/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi pel no-
nomenament de personal interí. 5649

AM) A la Pregunta RGE núm. 503/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a centres
públics de Mallorca. 5649

AN) A la Pregunta RGE núm. 504/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a centres
públics de Menorca. 5649

AO) A la Pregunta RGE núm. 505/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a centres
públics d'Eivissa. 5649

AP) A la Pregunta RGE núm. 506/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a centres
públics de Formentera. 5649

AQ) A la Pregunta RGE núm. 562/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a estalvi per rebaixa
de les pagues a cuidadors. 5650

AR) A la Pregunta RGE núm. 603/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a plantilla d'Inspecció.
5650

AS) A la Pregunta RGE núm. 620/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge a Marroc, 2.
5650

AT) A la Pregunta RGE núm. 661/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ús CEIP Sa Bodega.
5650

AU) A la Pregunta RGE núm. 667/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a terrenys per
equipaments didàctics. 5650

AV) A la Pregunta RGE núm. 681/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a terrenys per
equipaments didàctics. 5650

AX) A la Pregunta RGE núm. 935/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que ha rebut
el Museu de Menorca. 5650
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AY) A la Pregunta RGE núm. 927/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors han rebut
els centres gestionats pel consorci fundació pública Balears per a la música. 5651

AZ) A la Pregunta RGE núm. 928/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants han rebut els
centres gestionats per la fundació Coll Bardolet. 5651

BA) A la pregunta RGE núm. 929/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants han rebut els
centres gestionats per la fundació Es Baluard, museu d'art contemporani . 5651

BB) A la Pregunta RGE núm. 930/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors han rebut
els centres gestionats per la fundació menorquina de l'òpera. 5651

BC) A la Pregunta RGE núm. 932/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors han rebut
els centres gestionats per la fundació teatre del mar. 5651

BD) A la Pregunta RGE núm. 933/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants han rebut els
centres gestionats per la fundació Robert Graves. 5652

BE) A la pregunta RGE núm. 979/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte a S'Enclusa (Ferreries).
5652

BF) A la Pregunta RGE núm. 980/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte  Sala Multifuncional
(Ferreries). 5652

BG) A la Pregunta RGE núm. 983/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a membres grup de treball Camí
de Cavalls. 5652

BH) A les Preguntes RGE núm. 1203/13, 1204/13 i 1205/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar,
relatives a nòmina del Consorci d'Informàtica Local febrer 2011, febrer 2012 i febrer 2013. 5652

BI) A la Pregunta RGE núm. 1295/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixa docents.
5653

BJ) A la Pregunta RGE núm. 1296/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixa docents 2.
5653

BK) A la Pregunta RGE núm. 1297/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixa docents 3.
5653

BL) A la Pregunta RGE núm. 1348/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a proveïdors d'IB3.
5653

BM) A la Pregunta RGE núm. 1349/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a deute d'IB3. 5654

BN) A la Pregunta RGE núm. 1472/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i Saurina,
d'Inca (I). 5654

BO) A la Pregunta RGE núm. 1473/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i Saurina,
d'Inca (II). 5654

BP) A la Pregunta RGE núm. 1474/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i Saurina,
d'Inca (III). 5654

BQ) A la Pregunta RGE núm. 1475/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i Saurina,
d'Inca (IV). 5654

BR) A les Preguntes RGE núm. 1771/13 a 1775/13 i 1777/13 a 1780/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractes de la Conselleria de Presidència (I a V i VII a X). 5654

BS) A la Pregunta RGE núm. 2348/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Menorquina de l'Òpera. 5655
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BT) A la Pregunta RGE núm. 2354/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Teatre del Mar. 5655

BU) A la Pregunta RGE núm. 2367/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 5655

BV) A la Pregunta RGE núm. 2372/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). 5655

BX) A la Pregunta RGE núm. 2378/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut Balear de la Joventut. 5655

BY) A les Preguntes RGE núm. 2418/13 i 2419/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relatives a
descompte de residents (I ). 5655

BZ) A la Pregunta RGE núm. 2991/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a agents de
desenvolupament local. 5655

CA) A la Pregunta RGE núm. 3163/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a degots a l'IES de
Santa Eulàlia. 5655

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5535/13. 5656
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2013, aprovà la Llei 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.

Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
LLEI 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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La revisió del Pla territorial de Menorca, una vegada que
arriba a la frontera de la dècada de la seva vigència, és una tasca
d'inusual complexitat, especialment pel que fa a l'anàlisi i
l'avaluació dels resultats de la seva aplicació i de la situació
social i econòmica actual, molt diferent de la de fa deu anys,
així com per l'estudi de les propostes que cal plantejar.
Precisament, aquestes circumstàncies van fer aconsellable
habilitar el Consell Insular, mitjançant la disposició addicional
novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per
a l'ordenació urbanística sostenible, per aprovar una norma
territorial transitòria que permetés, per una banda, establir
mesures per tal de garantir la viabilitat i l'eficàcia de l'ordenació,
i per una altra possibilitar una millor adequació d'alguns
aspectes del Pla a la nova situació de dificultats socials i
econòmiques a l'illa de Menorca.

Inicialment, la norma habilitant fixà un doble termini per a
l'aprovació de la norma territorial transitòria. Per una banda,
s'establí un termini general d'un any per elaborar-la i aprovar-la.
Per altra banda, es fixà un termini de sis mesos per a la
tramitació administrativa des de la finalització i del termini per
a alAlegacions i informes. Si aquest darrer termini té una funció
clarament garantista, atès que limita els efectes suspensius que
té l'aprovació inicial sobre el planejament vigent, el primer
termini no té una funció tan clara i, de fet, s'ha demostrat que
pot tenir efectes perversos en no donar el temps suficient per a
una anàlisi acurada de la situació i l'estudi de les mesures
adients que es vulguin adoptar.

En definitiva, no només no aporta res aquesta limitació d'un
any, sinó que pot resultar contraproduent per a la mateixa
finalitat de la norma. Per aquesta raó, es considera convenient
suprimir aquest termini i mantenir, tan sols, el que realment
aporta una garantia de seguretat jurídica sense malbaratar els
interessos generals.

D'altra banda, en la redacció de l'apartat c) del punt 2, en
referir-se a legitimar actuacions de transformació urbanística
"sempre que es trobin ordenades de forma detallada", s'ha
d'entendre que l'ordenació de detall és precisament la que
contengui la pròpia norma territorial transitòria. Per aquesta raó,
per aportar seguretat jurídica, es considera convenient donar
també una nova redacció a l'apartat c) del punt número 2.
 
Article únic

Es modifiquen el punt número 1 i l'apartat c) del punt
número 2 de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012,
de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible, que queden redactats de la manera següent:

“1. De forma excepcional, es faculta el Consell Insular de
Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial
transitòria que desplaci la regulació del Pla territorial insular
i vinculi el planejament urbanístic de l'illa. Aquesta norma
s'ha de tramitar d'acord amb el procediment previst en
aquesta disposició i romandrà vigent fins que s'aprovi
definitivament la modificació del Pla territorial insular de
Menorca.”

“2.c) Legitimar l'execució d'actuacions, amb els
condicionants que es prevegin, sempre que s'ordenin de
forma detallada en la mateixa norma territorial transitòria,
sense que esdevengui necessari incorporar-les al
planejament urbanístic. En tot cas, aquesta legitimació no
eximeix el promotor de l'obligació d'obtenir les
autoritzacions administratives pertinents, inclosa la
tramitació ambiental que correspongui d'acord amb la
legislació vigent.”

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà del dia que es
publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 21 de maig de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2013, aprovà la Llei per la qual es modifica la
Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a
l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal.

Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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B)

LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI 5/2012,
DE 23 DE MAIG, DE MESURES URBANÍSTIQUES

PER A L'EXECUCIÓ DEL CENTRE
INTERNACIONAL DE TENNIS RAFAEL NADAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

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

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

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

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

Article únic

S’afegeix una nova disposició addicional única a la Llei
5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a
l’execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal,
amb la redacció següent:

"Disposició addicional única

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

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

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

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

Disposició final única

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

A la seu del Parlament, a 21 de maig de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4991/13, relativa a política general en matèria de
finançament autonòmic, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 5387/13 i 5390/13, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a no acceptar cap nou model de finançament que
no garanteixi que les Illes Balears se situarà, com a mínim, a la
mitjana de les comunitats autònomes en matèria de finançament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar intensament per fer efectives les
inversions estatutàries reconegudes a l'Estatut d'Autonomia.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar intensament per tal d'evitar que els
pressuposts generals de l'Estat corresponents a 2014 no tornin
a ubicar  les Illes Balears a la cua de les comunitats autònomes
en inversions."

A la seu del Parlament, 28 de maig de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3312/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
cultura.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana M. Camps
i Bosch.

Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Lluís Maicas i la
Sra. Joana M. Camps.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5176/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació del professorat per
impartir anglès. (BOPIB núm. 99, de 17 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5146/13, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
nous imposts. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5163/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a cobrar per no treballar. (BOPIB núm. 99, de 17
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 28 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 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5171/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a bonificació en la contractació
de fixos discontinus. (BOPIB núm. 99, de 17 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5182/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política educativa. (BOPIB
núm. 99, de 17 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5175/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Renda Àgil 2013. (BOPIB núm.
99, de 17 de maig de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5178/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hipoteca que gravava l'Hotel
Rocamar. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig 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 28 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 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5179/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transport aeri i marítim digne.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5180/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a assistències mèdiques que s'han registrat a
l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 99, de 17 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5173/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a segon pla de pagaments a
proveïdors. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5169/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a potenciació de les línies de
producte definides en el Pla integral de turisme. (BOPIB núm.
99, de 17 de maig 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5172/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació de Menorca en la
promoció turística. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5170/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fòrum Balears Competitiva.
(BOPIB núm. 99, de 17 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 28 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 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5174/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Premi relatiu al material
didàctic per a l'aprenentatge del llenguatge administratiu.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5168/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de transport públic
d'autobusos a Calvià. (BOPIB núm. 99, de 17 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 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5181/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a responsabilitats polítiques.
(BOPIB núm. 99, de 17 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 28 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 21

de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5177/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Llei de costes. (BOPIB núm.
99, de 17 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 28 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 21

de maig de 2013, rebutjà els Punts 1 i 5 de la Moció RGE núm.
4991/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria de finançament autonòmic.(BOPIB núm. 99,
de 17 de maig de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5162/13 i 5183/13.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2013, quedaren ajornades, atès l'escrit presentat
pel Govern RGE núm. 5380/13, les preguntes esmentades, del
diputat Hble. Sra. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, i de la diputada Hble. Sra. Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a consens de la comunitat educativa i a objectius aconseguits
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 649/13, relativa a accions i mesures per a la prevenció
dels suïcidis, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears i el Govern d’Espanya a desenvolupar un conjunt
d’actuacions en el marc de l’Estratègia en Salut Mental del
Sistema Nacional de Salut per tal de millorar la prevenció dels
suïcidis, especialment pel que fa als grups de població més
vulnerables."

A la seu del Parlament, 28 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1121/13, relativa al'Any Rosselló-Pòrcel, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a dur a terme actes de reconeixement i difusió de l’obra
i la figura de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, que incloguin
iniciatives a les escoles i una producció audiovisual, entre
d’altres."

A la seu del Parlament, 28 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7180/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (I). (BOPIB núm. 66, de
5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XL). (BOPIB núm. 66,
de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7221/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XLII). (BOPIB núm. 66,
de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (IXLIII). (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7225/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XLVI). (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre de 2012).

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 29 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 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7230/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LI). (BOPIB núm. 66,
de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7231/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LII). (BOPIB núm. 66,
de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7236/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LVII). (BOPIB núm. 66,
de 5 d'octubre de 2012).

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 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7237/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LVIII). (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXXIII). (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
7369/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXXIV). (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9654/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària
individual (I). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 22 de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària
individual (II). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

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

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 23 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 4336/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector lacti. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig 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 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 23 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 4492/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pla de xoc contra l'atur i la pobresa a Balears. (BOPIB núm. 98,
de 10 de maig de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 669/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a teleassistència
domiciliària. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de 2013, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 3871/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a inversions als castells del Fons
FEDER, programa operatiu 2007-2013. (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 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts,

davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern i sobre les línies polítiques per a la resta de
la legislatura a la seva conselleria (RGE núm. 4645/13 i
4613/13).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de 2013, tengué lloc
la compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, qui,
acompanyat del director general de Pressuposts i Finançament,
del director de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de l'escrit RGE núm. 4622/13.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de 2013, es retirà
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant el qual se solAlicitada que la comissió recaptés la
compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 9580/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de maig de 2013, es rebutjà, per 5 vots a
favor, 8 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicitada que
la comissió recaptés la compareixença del conseller de Salut,
Família i Benestar Social per tal d'informar sobre el Pla de
viabilitat dels hospitals Generals i Joan March.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 5595/13, del Grup Parlamentari MÉS, de
substitució de l'article 19.a de la Llei 2/2007, de 17 de març,
de cossos i escales de l'Administració de la comunitat
autònoma.

Palma, a 29 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 preveu el Reglament del Parlament de

les Illes Balears a l'article 130, el Grup Parlamentari MÉS
presenta la següent

PROPOSICIÓ DE LLEI DE SUBSTITUCIÓ DE
L'ARTICLE 19.a DE LA LLEI 2/2007, DE COSSOS ES

ESCALES DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

La Llei 2/2007 de 16 de març, de cossos i escales de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
estableix en el seu article 19.a que a les escales del cos
facultatiu superior per a l'escala sanitària hi podran accedir
aquelles persones amb el títol corresponent al segon cicle
d'ensenyament universitari de medicina, farmàcia, veterinària o
els que s'estableixin reglamentàriament en consideració a la
naturalesa anàloga amb els anteriors,

Posteriorment a aquesta llei, es publicà la Llei 17/2011, de
5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, que estableix les
accions i iniciatives necessàries per garantir una seguretat
alimentària, d'una part, el control i els coneixements de les
diferents activitats que formen part del món de l'alimentació,
com ara registre general d'aliments i pinsos, sistemes
d'informació, investigacions, control d'analítiques.

A la nostra comunitat autònoma el cos administratiu per
poder realitzar aquestes tasques és el de l'escala sanitària, que
exclou els titulats en biologia.

Aquesta titulació reuneix coneixements necessaris i
suficients per assumir les tasques i responsabilitats que
encarrega i estableix la Llei 17/2011.

Es dóna el cas que a les Illes Balears existeixen els estudis
de Grau de Biologia i Bioquimica.

Sembla doncs prudent que es modifiqui la Llei 2 /2007
perquè els titulats en Biologia i Bioquímica puguin accedir al
cos de l'escala sanitària, sense que això suposi una reducció per
a l'accés de les altres titulacions ja reconegudes i igualment
preparades per realitzar les tasques pròpies d'aquesta escala.

Article únic

Se substitueix el text l'article 19.a de La Llei 2/2007 de 16
de març, de cossos i escales de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per:

"19.a Escala sanitària: títol corresponent al segon cicle
d'ensenyament universitari de medicina, farmàcia,
veterinària, biologia, bioquímica o els que s'estableixin
reglamentàriament en consideració a la naturalesa anàloga
amb els anteriors."

Palma, 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5547/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de comerç autonòmic.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5822/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política general en matèria d'aigües (procediment
d'urgència). (Mesa de 29 de maig de 2013).

Palma, a 29 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 conseller d'Economia i
Competitivitat sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de comerç autonòmic.

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb la seva política general en matèria d'aigües, pel
procediment d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: El 28 de maig de 2013
ha finalitzat el termini per a les alAlegacions al Pla Hidrològic de
les Illes Balears. L'aprovació d'aquest pla és de gran
importància per a les Illes, per tant, és urgent que aquest
parlament debati en profunditat el seu calat.

Política general en matèria d'aigües

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb la
seva política general en matèria d'aigües.

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5719/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3312/13, relativa a
política general en cultura. (Mesa de 29 de maig de 2013).

Palma, a 29 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.
3312/13, relativa a política general en cultura, la moció següent.

Política general en cultura.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir, en un full de ruta, els objectius de la seva
política general en matèria cultural.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cessar en la seva actitud d’agressió envers la
nostra llengua pròpia, el català, i de desinterès envers la nostra
cultura pròpia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, amb els diferents colAlectius vinculats
amb el món cultural, un diàleg permanent i constructiu que
serveixi per recuperar el nostre tan malmès teixit cultural.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir cura de les infraestructures i dels grans
equipaments culturals (museus, arxius i biblioteques de
titularitat estatal i gestió de la comunitat autònoma) i a dotar-los
dels recursos necessaris per al seu manteniment i programació
d’activitats.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar i estimular la indústria cultural de la
nostra comunitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar en un pla estratègic per tal d’esdevenir
un important focus cultural, de referència a la Mediterrània.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un pla d’estímul a la lectura, que
afavorirà tant els estudiants i els ciutadans en general, com la
indústria editorial.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar entre la població autòctona, i també
entre la que ens visita, els museus de les Illes Balears, al marge
de la seva titularitat.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a inventariar els espais culturals i coordinar, amb
les altres administracions, un projecte d’eficàcia per al seu ús.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un nou pla d’ajudes als creadors, joves o
no, i, alhora, una política de difusió de l’obra de les seves obres.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’esperit d’excelAlència de
l’ensenyament musical del Conservatori i dotar-lo dels recursos
necessaris, tal com pertoca a un país desenvolupat.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a integrar-se, novament, en el si de l’Institut
Ramon Llull.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retornar la Direcció General de Cultura a
l’organigrama de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebaixar l’IVA cultural.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Illes Balears a convocar ajuts als muntatges teatrals adreçats
separadament tant a grups d’aficionats, com a grups
professionals.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’esperit de l’Espai Mallorca, amb un
espai a Barcelona que serveixi als nostres creadors d’aparador
i de porta d’entrada al mercat cultural de Catalunya.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar els convenis amb les distintes Joventuts
Musicals de cadascuna de les illes, i a colAlaborar en la
promoció dels diferents festivals de música que es realitzen.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el compromís contret en el sentit de fer
possible que s’imparteixin estudis de Música Tradicional al
Conservatori d’Eivissa i Formentera.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports a renovar les instalAlacions de
climatització del Museu de Menorca abans de finalitzar l’any
2013 i, en cas que no ho faci el ministeri, que sigui el Govern de
les Illes Balears qui porti a terme la inversió necessària.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme, davant el Govern de l’Estat, les
gestions necessàries per millorar les instalAlacions del Museu
Arqueològic de Dalt Vila, a l’illa d’Eivissa, i procedir a la seva
obertura en el menor temps possible.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme, davant el Govern de l’Estat, les
gestions necessàries per tal que s’executi el projecte de la
Biblioteca estatal a l’illa d’Eivissa.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per tal de dur a terme el
projecte iniciat la legislatura passada de construir un museu a
l’illa de Formentera, en coordinació amb el Consell Insular de
Formentera.

Palma, a 24 de maig de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5393/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dissolució
de l'Agència de Cooperació. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5395/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas Eivissa
Centre (I). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5396/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas Eivissa
Centre (II). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5397/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas Eivissa
Centre (III). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5398/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas Eivissa
Centre (IV). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5399/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas Eivissa
Centre (V). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5548/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística (I). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5549/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística (II). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5550/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística (III). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5551/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística (IV). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5552/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords
amb IATB en modalitat de co-branding (I). (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5553/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords
amb IATB en modalitat de co-branding (II). (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5554/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment
dels productes turístics (I). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5555/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment
dels productes turístics (II). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5556/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment
dels productes turístics (III). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5557/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
del SOIB amb el Consell de Menorca. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5558/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
i suport a l'ocupació per discapacitats. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5559/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
orientadors laborals. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5560/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia d'alzheimer a Ciutadella (I). (Mesa de 29 de maig de 2013).
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RGE núm. 5561/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia d'alzheimer a Ciutadella (II). (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5562/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (I). (Mesa de 29
de maig de 2013).

RGE núm. 5563/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (II). (Mesa de 29
de maig de 2013).

RGE núm. 5564/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (III). (Mesa de
29 de maig de 2013).

RGE núm. 5565/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (IV). (Mesa de
29 de maig de 2013).

RGE núm. 5566/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (V). (Mesa de 29
de maig de 2013).

RGE núm. 5567/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a II Pla
estratègic nacional d'infància i adolescència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5568/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la pobresa en la infància i l'adolescència. (Mesa de 29
de maig de 2013).

RGE núm. 5569/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sociosanitària (I). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5570/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sociosanitària (II). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5571/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sociosanitària (III). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5572/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fixos
discontinus (I). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5573/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fixos
discontinus (II). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5574/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (I). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5575/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (II). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5576/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (III). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5596/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Conservatori Superior de les Illes Balears. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5597/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Conservatori Superior de les Illes Balears 2. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5598/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pous de la
finca dels Tancats. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5600/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control de
malalties del bestiar. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5601/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PAC a
Menorca. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5602/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PAC a
Menorca 2. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5603/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta
bàsica 2012. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5604/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta
bàsica 2013. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5605/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renda
bàsica (gener, febrer i març). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5606/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Alter (2010-2011-2012). (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5607/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a convenis
del programa Alter. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5610/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil 2010. (Mesa de 29 de maig de 2013).



BOPIB núm. 101 - 31 de maig de 2013 5613

RGE núm. 5611/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil 2011. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5612/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil 2012. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5613/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil, gener 2013. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5614/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil, febrer 2013. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5615/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil, març 2013. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5616/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantil, abril 2013. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5619/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5620/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 29 de maig
de 2013).

RGE núm. 5621/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització de l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 29 de maig
de 2013).

RGE núm. 5622/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització de l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 29 de maig
de 2013).

RGE núm. 5623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització de l'Hospital Can Misses. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5624/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
externalització de serveis. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5625/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització de serveis. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5626/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estalvi per
la retirada de la targeta sanitària. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5637/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a zoonosi.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5638/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
tuberculosi. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5639/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a brucelAlosi.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5640/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mal de les
vaques boges. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5641/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a triquinosi.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5642/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
leishmaniosi. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5643/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a febre Q.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5644/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de càncer de mama 2010 i 2012. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5645/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de càncer de mama 2010 i 2011. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5646/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de càncer de mama 2009 i 2010. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5647/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de càncer de mama 2009 i 2011. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5648/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a baixada de
les exploracions de càncer de mama. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5649/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a decret d'ús
dels programes informàtics. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5650/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programes
informàtics d'accés lliure. (Mesa de 29 de maig de 2013).
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RGE núm. 5658/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Mallorca. (Mesa
de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5659/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Menorca. (Mesa
de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5660/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Eivissa. (Mesa de
29 de maig de 2013).

RGE núm. 5661/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Formentera.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a oferta de la
UIB a Menorca per a majors de 25 anys. 2012-2013. (Mesa de
29 de maig de 2013).

RGE núm. 5665/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a oferta de la
UIB a Menorca per a majors de 25 anys. 2013-2014. (Mesa de
29 de maig de 2013).

RGE núm. 5666/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a
l'extensió de la UIB per a majors de 25 anys. Menorca. (Mesa
de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canalització
d'aigua dessalada a Menorca. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost mensual
de la dessaladora de Ciutadella. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dessaladora de
Ciutadella. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5672/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a maltractament de les persones amb dependència. (Mesa de
29 de maig de 2013).

RGE núm. 5673/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes d'envelliment actiu i saludable. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5674/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millorar la qualitat de vida en situació de risc. (Mesa de 29
de maig de 2013).

RGE núm. 5675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estratègies preventives de la dependència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport a les cuidadores no professionals. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes de respir familiar. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prevenció de la dependència de les dones. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5679/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dones víctimes de violència. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5680/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atenció telefònica adreçada a menors. (Mesa de 29 de maig
de 2013).

RGE núm. 5681/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atenció telefònica en situació d'emergència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5682/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuàries del programa de respir familiar. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5683/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prestació del servei de teleassistència. (Mesa de 29 de maig
de 2013).

RGE núm. 5684/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuaris de centres de dia. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5685/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a places de centres de dia. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5686/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acolliment nocturn. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5687/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres ocupacionals. (Mesa de 29 de maig de 2013).
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RGE núm. 5688/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuàries del servei d'atenció psicosocial a víctimes de
violència de gènere. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5689/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuàries del servei de mediació familiar. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5690/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuaris del servei d'atenció socioeducativa. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5691/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuaris del servei d'atenció a menors. (Mesa de 29 de maig
de 2013).

RGE núm. 5692/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuaris del servei d'acolliment residencial de menors. (Mesa
de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5693/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuaris del servei d'allotjament d'urgència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5694/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuaris de la renda mínima. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5695/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuàries de l'ajuda a les víctimes de violència de gènere.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5696/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla de prevenció de la situació de dependència autonòmica.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5697/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla de prevenció de les situacions de dependència (II). (Mesa
de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5698/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prevenció i atenció de la dependència (I). (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5699/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prevenció i atenció de la dependència (II). (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5700/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prevenció de la situació de dependència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5701/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prevenció de la situació de dependència (I). (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5702/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla nacional de reformes 2013. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5703/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a autonomia i la prevenció de la dependència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5704/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a esperança de vida lliure de dependència de la ciutadania.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5706/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millorar salut i funcionalitat de les persones amb
dependència. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5707/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures de prevenció de la dependència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5708/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció de l'impacte de la dependència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5709/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a activitats preventives de qualitat. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5710/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes i recursos per a la formació de professionals.
(Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5711/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atenció de la prevenció de la dependència. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

Palma, a 29 de mig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Dissolució de l'Agència de Cooperació.

Té la voluntat el Govern de les Illes Balears de dissoldre
l'Agència de Cooperació? 

En cas afirmatiu, pensa acomiadar els treballadors laborals?
Si la resposta és afirmativa, quines persones?

Quin destí i quina tasca tindran els dos alts càrrecs
actualment adscrits a l'Agència de Cooperació, Sr. Juan Manuel
Gómez i Sr. Alejandro Escriche?

Quin departament tendrà la responsabilitat de cooperació
internacional?

Palma, a 20 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cas Eivissa Centre (I).

Quantes entrevistes ha fet l'ens públic de RTVIB a l'advocat
Sr. Andrés Tuells en aquesta legislatura?

Palma, a 20 de maig de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cas Eivissa Centre (II).

Quantes entrevistes ha fet l'ens públic de RTVIB a l'acusat
Sr. Roque López en aquesta legislatura?

Palma, a 20 de maig de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cas Eivissa Centre (III).

Quantes entrevistes ha fet l'ens públic de RTVIB als
advocats de la defensa del cas Eivissa Centre en aquesta
legislatura?

Palma, a 20 de maig de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula director general de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cas Eivissa Centre (IV).

Quantes entrevistes ha fet l'ens públic de RTVIB al diputat
Sr. Xico Tarrés en aquesta legislatura?

Palma, a 20 de maig de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cas Eivissa Centre (V).

Ha informat l'ens públic de RTVIB que els seus
pluriempleats Sr. Tuells i Sr. Roque López estan acusat per
denúncia falsa al cas Eivissa Centre?

Palma, a 20 de maig de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció turística (I).

Quines són les activitats presentades per cadascuna de les
Illes a la convocatòria pública de subvencions en espècies per
esdeveniments que contribueixen a la promoció turística de les
Illes Balears per al 2013?
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Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Promoció turística (II).

Quines són les activitats rebutjades de les presentades des de
cadascuna de les Illes a la convocatòria pública de subvencions
en espècies per esdeveniments que contribueixen a la promoció
turística de les Illes Balears per al 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció turística (III).

Quines són les activitats aprovades de les presentades des de
cadascuna de les Illes a la convocatòria pública de subvencions
en espècie per esdeveniments que contribueixen a la promoció
turística de les Illes Balears per al 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Promoció turística (IV).

Quina és la valoració del cost de les subvencions en espècie
atorgades a cadascuna de les activitats aprovades en la
convocatòria pública de subvencions en espècie per
esdeveniments que contribueixen a la promoció turística de les
Illes Balears per al 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acords amb IATB en modalitat co-branding (I).

Quines són les propostes presentades des de cadascuna de les
Illes a la convocatòria pública per a la realització d'acords marc
de colAlaboració amb l'ATB en accions promocionals de les Illes
Balears durant el 2013 baix la modalitat de co-branding?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acords amb IATB en modalitat co-branding (II).

Quins són els acords marc de colAlaboració realitzats per
l'ATB en accions promocionals de les Illes Balears durant el
2013 baix la modalitat de co-branding?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Foment dels productes turístics (I).

Quins són els projectes presentats a la convocatòria de
subvencions en espècie des de cadascuna de les Illes per al
foment dels productes turístics al 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Foment dels productes turístics (II).

Quins són els projectes que han rebut subvencions en
espècie des de cadascuna de les Illes per al foment dels
productes turístics al 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Foment dels productes turístics (III).

Quin és el valor de cadascuna de les subvencions en espècie
que han rebut cadascun dels projectes seleccionats per al foment
dels productes turístics al 2013 per l'ATB?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Convenis del SOIB amb el Consell de Menorca.

Quan se signaran els convenis del SOIB amb el Consell de
Menorca corresponents a l'exercici 2013 per promoure
l'ocupació de persones amb discapacitat?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i

Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Promoció i suport a l'ocupació per discapacitats.

Quina és la quantia econòmica que s'assignarà a Menorca el
2013 per a la promoció i el suport a l'ocupació de persones amb
discapacitat?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 consellera d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Orientadors laborals.

Quants són els orientadors laborals que a cadascuna de les
Illes i poblacions estan treballant a la xarxa pública del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears el mes d'abril del 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia d'alzheimer de Ciutadella (I).

Com ha justificat el Consell Insular de Menorca el
cobrament de 150.450 euros del Govern, via conveni signat el
13 d'agost del 2012, pel manteniment i el funcionament del
centre de dia d'alzheimer de Ciutadella, de 30 places per a
malalts d'alzheimer i altres trastorns cognitius, com a centre
integrat a la xarxa de recursos públics del Sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Centre de dia d'alzheimer de Ciutadella (II).

On estan ubicades les 30 places del centre de dia d'alzheimer
i altres trastorns cognitius de Ciutadella, corresponents a la
xarxa de recursos públics del Sistema per a l'autonomia i
l'atenció a la dependència que el Govern ha finançat el 2012
amb 150.450 euros via conveni amb el Consell de Menorca?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (I).

Quines i quantes són les places finançades a Menorca, per
municipis, integrades en la xarxa de recursos públics del
Sistema per a l'autonomia i l'atenció de la dependència al
setembre del 2012?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (II).

Quines i quantes són les places finançades a Menorca, per
municipis, integrades en la xarxa de recursos públics del
Sistema per a l'autonomia i l'atenció de la dependència al mes
de març del 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (III).

Quines i quantes són les places finançades a Eivissa
integrades en la xarxa de recursos públics del Sistema per a

l'autonomia i l'atenció de la dependència al mes de març del
2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (IV).

Quines i quantes són les places finançades a Formentera
integrades en la xarxa de recursos públics del Sistema per a
l'autonomia i l'atenció de la dependència al mes de març del
2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (V).

Quines i quantes són les places finançades a Mallorca, per
municipis, integrades en la xarxa de recursos públics del Sistema
per a l'autonomia i l'atenció de la dependència al mes de març
del 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

II Pla estratègic nacional d'infància i adolescència.

Quina és la quantia de recursos econòmics que rebran les
Illes Balears al 2013 per a la lluita contra la pobresa del II Pla
estratègica nacional d'infància i adolescència 2013-2016?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la pobresa en la infància i l'adolescència.

Quins són els programes que desenvolupa al 2013 el Govern
de les Illes Balears en la lluita contra la pobresa en la infància
i l'adolescència?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Política sociosanitària (I).

Quina és la quantia dels recursos econòmics rebuts el 2012
de l'Estat pel Govern de les Illes Balears en matèria de política
sociosanitària?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Política sociosanitària (II).

Quina és la quantia dels recursos econòmics que rebrà el
2013 de l'Estat pel Govern de les Illes Balears en matèria de
política sociosanitària?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Política sociosanitària (III).

Quin és el nou model d'atenció sociosanitària que té previst
el Govern de l'Estat implantar en el quart trimestre del 2013 i
que suposarà un estalvi de 150 milions d'euros?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Fixos discontinus (I).

Quants de treballadors fixos discontinus de cadascun dels
sectors econòmics treballaven a cadascuna de les Illes el mes de
març del 2013?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Fixos discontinus (II).

Quants de treballadors fixos discontinus que treballaven el
març de 2013 eren treballadors fixos el març del 2012 a
cadascuna de les Illes i per sectors econòmics?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients de regulació d'ocupació (I).

Quants d'expedients de regulació d'ocupació, d'extinció,
suspensió o reducció s'han produït al 2012 per mesos i per illes,
explicitant treballadors afectats en cadascun dels supòsits?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients de regulació d'ocupació (II).

Quants d'expedients de regulació d'ocupació, d'extinció,
suspensió o reducció s'han produït al 2013 per mesos i per illes,
explicitant el nombre de treballadors afectats en cadascun dels
supòsits?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients de regulació d'ocupació (III).

Quants d'expedients de regulació d'ocupació, d'extinció,
suspensió o reducció s'han produït al 2011 per mesos i per illes,
explicitant el nombre de treballadors afectats en cadascun dels
supòsits?

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Dóna plenes garanties la Sra. Consellera de continuïtat de
tots els estudis del Conservatori Superior de les Illes Balears?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conservatori Superior de les Illes Balears 2.

Quina opinió li mereix el pla de viabilitat del Conservatori
Superior de les Illes Balears redactat pel seu claustre de
professors?

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

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Pous de la finca dels Tancats.

En base a quin títol exploten els hereus del Sr. Miralles
Ferrer l'aigua per al proveïment de la població (Inca) dels pous
de la finca dels Tancats?

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

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 d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Control de malalties del bestiar.

Quina organització té prevista la Conselleria d'Agricultura
per dur a terme les tasques de control, vigilància i anàlisi de la
zoonosi i altres malalties específiques del bestiar, un cop
desmantella l'IBABSA?

Té intenció la conselleria d'externalitzar alguns d'aquests
serveis?

Palma, a 22 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PAC a Menorca.

Garanteix el Govern de les Illes Balears la continuïtat del
servei d'urgències del PAC de la zona centre de l'illa de
Menorca?

Palma, a 22 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PAC a Menorca 2. 

Coneix i, si és el cas, com valora el Govern de les Illes
Balears la informació facilitada pel gerent de l'àrea de salut de
Menorca als infermers de l'illa sobre el PAC dels municipis
centre, en el sentit de la seva propera supressió?

Palma, a 22 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targeta bàsica 2012.

En quina data pensa lliurar la Conselleria de Família i
Serveis Socials la targeta bàsica corresponent a l'any 2012 a tots
els beneficiaris i les beneficiàries?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targeta bàsica 2013.

En quina data pensa lliurar la Conselleria de Família i
Serveis Socials la targeta bàsica corresponent a l'any 2013 a tots
els beneficiaris i les beneficiàries?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renda bàsica (gener, febrer, març).

Quantes persones han estat beneficiàries del conveni amb els
consells insulars per a la gestió de la renda bàsica de gener,
febrer i març de 2013? Se solAliciten les dades especificant per
mes, per illa i per gènere.

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Programa Alter (2010-2011-2012).

Quantes empreses o organismes han participat del programa
Alter els anys 2010, 2011 i 2012? Se solAlicita especificació per
anys i diferenciant empreses d'organismes públics.
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Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Convenis del programa Alter.

Fins a 31 d'abril, quants de convenis s'han signat pel
programa Alter amb empreses o organismes públics? Se
solAlicita especificació per anys i diferenciant empreses
d'organismes públics.

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció dental infantil 2010.

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil l'any 2010? Quants d'infants en varen ser
beneficiats? Quants de dentistes hi varen participar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció dental infantil 2011.

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil l'any 2011? Quants d'infants en varen ser
beneficiats? Quants de dentistes hi varen participar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Programa d'atenció dental infantil 2012.

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil l'any 2012? Quants d'infants en varen ser
beneficiats? Quants de dentistes hi varen participar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Programa d'atenció dental infantil, gener 2013.

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil el mes de gener de 2013? Quants d'infants en
varen ser beneficiats? Quants de dentistes hi varen participar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Programa d'atenció dental infantil, febrer 2013.

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil el febrer de 2013? Quants d'infants en varen ser
beneficiats? Quants de dentistes hi varen participar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció dental infantil, març 2013.

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil el març de 2013? Quants d'infants en varen ser
beneficiats? Quants de dentistes hi varen participar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Programa d'atenció dental infantil, abril 2013.

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil l'abril de 2013? Quants d'infants en varen ser
beneficiats? Quants de dentistes hi varen participar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Privatització de l'Hospital d'Inca.

Es privatitzarà l'Hospital d'Inca durant aquesta legislatura?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Privatització de l'Hospital de Manacor.

Es privatitzarà l'Hospital de Manacor durant aquesta
legislatura?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Privatització de l'Hospital Son Llàtzer.

Es privatitzarà l'Hospital Son Llàtzer durant aquesta
legislatura?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Privatització de l'Hospital Mateu Orfila.

Es privatitzarà l'Hospital Mateu Orfila durant aquesta
legislatura?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Privatització de l'Hospital Can Misses.

Es privatitzarà l'Hospital Can Misses durant aquesta
legislatura?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Externalització de serveis

Durant aquesta legislatura té previst el Govern externalitzar
serveis que actualment no estan externalitzats? Si la resposta és
afirmativa, indicau quins són els serveis potencialment
externalitzables.

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Privatització de serveis.

Durant aquesta legislatura té previst el Govern privatitzar
serveis que actualment no estan privatitzats? Si la resposta és
afirmativa, indicau quins són els serveis potencialment
privatitzables.

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Estalvi per la retirada de la targeta sanitària.

Quina és la quantia econòmica que s'ha estalviat el Govern
de les Illes Balears amb l'acció de retirar la targeta sanitària, el
dia 1-9-2012, als immigrants no regularitzats que resideixen a
la comunitat autònoma?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Zoonosi.

Quina incidència té la zoonosi a les Illes Balears? SolAlicitam
especificar per illes i el nombre de persones afectades dels anys
2010, 2011, 2012 i a data actual.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Tuberculosi.

Quina incidència té la tuberculosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012 i a data actual.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

BrucelAlosi.

Quina incidència té la brucelAlosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012 i a data actual.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mal de les vaques boges.

Quina incidència té el mal de les vaques boges a les Illes
Balears? SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012 i a data actual.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Triquinosi.

Quina incidència té la triquinosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012 i a data actual.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Leishmaniosi.

Quina incidència té la leishmaniosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012 i a data actual.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Febre Q.

Quina incidència té la febre Q a les Illes Balears? SolAlicitam
especificar per illes i el nombre de persones afectades dels anys
2010, 2011, 2012 i a data actual.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa de càncer de mama 2010 i 2012.

Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant l'any
2010 lligada al programa de càncer de mama es varen tornar a
fer una mamografia l'any 2012?

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa de càncer de mama 2010 i 2011.

Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant l'any
2010 lligada al programa de càncer de mama es varen tornar a
fer una mamografia l'any 2011?

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Programa de càncer de mama 2009 i 2010.

Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant l'any
2009 lligada al programa de càncer de mama es varen tornar a
fer una mamografia l'any 2010?



BOPIB núm. 101 - 31 de maig de 2013 5627

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Programa de càncer de mama 2009 i 2011.

Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant l'any
2009 lligada al programa de càncer de mama es varen tornar a
fer una mamografia l'any 2011?

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixada de les exploracions de càncer de mama.

L'any 2010 es varen realitzar 21.522 mamografies lligades
al càncer de mama; l'any 2012 varen ser 19.446. Quins motius
pot donar la conselleria per explicar aquesta baixada de dones
explorades?

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Decret d'ús dels programes informàtics.

Quin és el cost que es paga a les empreses pel decret d'ús
dels programes informàtics? Se solAlicita una relació per
Gerència d'atenció primària i de cada un dels hospitals de la
comunitat autònoma?

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programes informàtics d'accés lliure.

Quins programes informàtics d'accés lliure s'estan utilitzant?
Se solAlicita una relació per Gerència d'atenció primària i de cada
un dels hospitals de la comunitat autònoma.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Persones a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Mallorca.

A quantes persones s'ha retirat la targeta sanitària individual
a l'illa de Mallorca, desglossada mensualment des d'abril de
2012 fins al dia 22 de maig de 2013, per l'aplicació del RD Llei
16/2012?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Persones a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Menorca.

A quantes persones s'ha retirat la targeta sanitària individual
a l'illa de Menorca, desglossada mensualment des d'abril de
2012 fins al dia 22 de maig de 2013, per l'aplicació del RD Llei
16/2012?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Persones a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Eivissa.

A quantes persones s'ha retirat la targeta sanitària individual
a l'illa d'Eivissa, desglossada mensualment des d'abril de 2012
fins al dia 22 de maig de 2013, per l'aplicació del RD Llei
16/2012?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Persones a les quals s'ha retirat la targeta sanitària a Formentera.

A quantes persones s'ha retirat la targeta sanitària individual
a l'illa de Formentera, desglossada mensualment des d'abril de
2012 fins al dia 22 de maig de 2013, per l'aplicació del RD Llei
16/2012?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Oferta de l'UIB a Menorca per a majors de 25 anys. 2012-2013.

Quina és la reserva de places en cada curs ofert per
l'extensió de la UIB a Menorca per a majors de 25 anys durant
el curs 2012-2013?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Oferta de l'UIB a Menorca per a majors de 25 anys. 2013-2014.

Quina és la reserva de places en cada curs ofert per l'extensió
de la UIB a Menorca per a majors de 25 anys durant el curs
2013-2014?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Accés a l'extensió de la UIB per a majors de 25 anys. Menorca.

Quants alumnes de l'extensió de la UIB a Menorca van
accedir a una plaça a través de la reserva per a majors de 25
anys?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Canalització d'aigua dessalada a Menorca.

Fa un any el president del Govern i el ministre de Medi
Ambient van anunciar conjuntament el compromís del Govern
central d'assumir íntegrament el cost de la connexió de la
dessaladora de Ciutadella i la canalització d'aquesta per dur
aigua dessalada fins a Maó i Es Castell. Les obres de
canalització fins a Ciutadella havien d'estar acabades el 2013, i
la resta d'iniciarien el 2014, segons les mateixes declaracions.
En quina fase es troba tot el procés de canalització amb
Ciutadella i amb la resta de l'illa?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Cost mensual de la dessaladora de Ciutadella.

Quin cost té per a la CAIB mensualment la dessaladora de
Ciutadella, ara mateix aturada i sense produir gens d'aigua?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Dessaladora de Ciutadella.

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant a
la posada en marxa de la dessaladora ubicada a Ciutadella de
Menorca?

Palma, a 23 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Maltractament de persones amb dependència.

Quins recursos econòmics destinarà el Govern de les Illes
Balears a la prevenció del maltractament de les persones amb
dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programes d'envelliment actiu i saludable.

Quins recursos econòmics destinarà el Govern de les Illes
Balears per als programes d'envelliment actiu i saludable dirigits
a la prevenció i a la promoció de l'autonomia de les persones
majors?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Millorar la qualitat de vida en situació de risc.

Quins recursos econòmics destinarà el Govern de les Illes
Balears destinats a l'eliminació de les barreres arquitectòniques
aplicades a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en
especial situació de risc de dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Estratègies preventives de la dependència.

Pot concreta i desenvolupar quins seran els catàlegs i la
cartera de serveis dels sistemes implicats en estratègies
preventives de la dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Suport a les cuidadores no professionals.

De quina manera i amb quin pressupost es pensa
proporcionar suport a les cuidadores no professionals per a la
correcta realització de la cura de la persona amb dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Programes de respir familiar.

Quins recursos econòmics es destinaran a la realització de
programes de respir familiar?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prevenció de la dependència de les dones.

Amb quines mesures i quina serà la dotació pressupostària
per afavorir la promoció de l'autonomia i la prevenció de la
dependència de les dones?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dones víctimes de violència.

Quin ha estat el nombre d'usuàries que han fet ús del servei
telefònic per a dones víctimes de violència de gènere, detallat
per mesos, 2011-2012, i territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atenció telefònica adreçada a menors.

Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'atenció
telefònica adreçat a menors, detallat per mesos, anys 2011 i
2012, i territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Atenció telefònica en situació d'emergència.

Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'atenció
telefònica en situació d'emergència fora dels horaris de
cobertura dels serveis socials, detallat per mesos, 2011-2012, i
territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Usuàries del programa de respir familiar.

Quin ha estat el nombre d'usuàries del programa de respir
familiar durant els mesos dels anys 2011 i 2012, i territorialitzat
per illes?
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Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prestació del servei de teleassistència.

Quin és el nombre d'usuaris de la prestació del servei de
teleassistència i quin és el pressupost que destina el Govern de
les Illes Balears al pagament d'aquesta prestació, amb detall dels
usuaris per mesos dels anys 2011 i 2012 i territorialitzat per
illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris dels centres de dia.

Quin és el nombre d'usuaris dels centres de dia gestionats
per les corporacions locals, detallat per municipis, per mesos
dels anys 2011 i 2012, i territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places de centres de dia.

Quin és el pressupost destinat als convenis municipals per
la gestió de les places de centres de dia, detallat per municipis
i referits als anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acolliment nocturn.

Quin és el nombre d'usuaris d'acolliment nocturn per a
persones sense llar, detallat per centres, per mesos dels anys
2011 i 2012, i territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centres ocupacionals.

Quin és el nombre d'usuaris dels centres ocupacionals
destinats a persones amb discapacitat, ordenat per centre, referits
als anys 2011 i 2012 i territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuàries del servei d'atenció psicosocial a víctimes de violència
de gènere.

Quin és el nombre d'usuàries del servei d'atenció psicosocial
a víctimes de violència de gènere, ordenat pel tipus
d'intervenció, temporalitzat per mesos dels anys 2010-2011 i
2012, amb el detall territorialitzat?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuàries del servei de mediació familiar.

Quin és el nombre d'usuaris del servei de medicació
familiar, ordenat per mesos dels anys 2011-2012 i territorialitzat
per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris del servei d'atenció socioeducativa.

Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'atenció
socioeducativa, ordenat per actuacions, temporalització mensual
entre els anys 2011 i 2012, i territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris del servei d'atenció a menors.

Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'atenció a
menors en risc social i familiar, referit als mesos dels anys 2011
i 2012 territorialitzar per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris del servei d'acolliment residencial de menors.

Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'acolliment
residencial de menors tutelats, ordenat per centres, referit als
mesos dels anys 2011 i 2012, territorialitzat per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris del servei d'allotjament d'urgència.

Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'allotjament
d'urgència, ordenat pel tipus de prestació, per colAlectiu (dones
víctimes de violència, famílies sense llar, persones majors i en
situació de dependència, persones amb discapacitat) i referit als
mesos dels anys 2011 i 2012, territorialitzats per illes?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris de la renda mínima.

Quin ha estat el nombre d'usuaris i la despesa total de la
renda mínima d'inserció referit als mesos dels anys 2011 i 2012
i territorialitzat per municipis?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Usuàries de l'ajuda per a les víctimes de violència de gènere.

Quin ha estat el nombre d'usuàries que ha rebut l'ajuda per
a les víctimes de violència de gènere i el pressupost d'aquesta
despesa referida als mesos dels anys 2011 i 2012, territorialitzat
per illes?
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Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla de prevenció de la situació de dependència autonòmica.

De quina manera pensa el Govern de les Illes Balears
promoure el treball intersectorial i la participació de la
ciutadania, especialment dels colAlectius afectats, en el
desenvolupament de cada una de les àrees d'intervenció que es
contemplen en el Pla de prevenció de la situació de dependència
autonòmica?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla de prevenció de situacions de dependència (II).

Quins recursos econòmics destinarà el Govern de les Illes
Balears per al desenvolupament del Pla de prevenció de les
situacions de dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prevenció i atenció de la dependència (I).

De quina manera s'establiran els mecanismes de coordinació
entre els diferents sistemes de prevenció i d'atenció a la
ciutadania amb dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Prevenció i atenció de la dependència (II).

Com pensa el Govern de les Illes Balears aplicar el principi
de proximitat en la prestació de les actuacions de prevenció i
atenció a les persones amb dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Prevenció de la situació de dependència.

Pensa el Govern de les Illes Balears impulsar la investigació
orientada a l'acció en torn a la prevenció de la situació de
dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Prevenció de la situació de dependència (I).

Ens pot indicar de quina manera concreta, quines mesures de
caràcter interdepartamental i interinstitucional es tindran en
compte per garantir la transversalitat de les polítiques de
l'autonomia personal i de prevenció de les situacions de
dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Sra. Consellera de Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Pla nacional de reformes 2013

El Pla nacional de reformes 2013 planteja un estalvi de
1.108 milions d'euros en el sistema d'atenció a la dependència;
així es veu que l'estalvi de les comunitats sigui de 527 milions.

A quines partides pressupostàries afectarà aquest retall a la
nostra comunitat autònoma?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Autonomia i prevenció de la dependència.

Amb quins programes i recursos fomentarà el Govern de les
Illes Balears la promoció de l'autonomia i la prevenció de la
dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Esperança de vida lliure de dependència de la ciutadania.

Amb quins programes i recursos pensa el Govern de les Illes
Balears augmentar l'esperança de vida lliure de dependència de
la ciutadania?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Millorar salut i funcionalitat de les persones amb dependència.

Amb quins programes i amb quins recursos pensa el Govern
promoure estils de vida saludable entre la població per tal de
fomentar l'autonomia i promocionar hàbits saludables entre les
persones amb dependència per millorar la seva salut i
funcionalitat?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Mesures per a la prevenció de la dependència.

Quines mesures impulsarà el Govern de les Illes Balears per
a la prevenció de la dependència entre la ciutadania i com
facilitarà l'accés d'aquestes mesures a les persones en situació de
dependència a les mesures preventives?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Reducció de l'impacte de la dependència.

Com pensa reduir el Govern de les Illes Balears l'impacte de
la dependència sobre la qualitat de vida d'aquells que la pateixen
i dels que exerceixen la seva cura?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitats preventives de qualitat.

De quins programes i recursos disposarà el Govern de les
Illes Balears per garantir, tant a les persones en situació de
dependència com a les persones cuidadores, activitats
preventives de qualitat?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programes i recursos per a la formació de professionals.

Amb quins programes i recursos el Govern de les Illes
Balears la sensibilització i la formació dels colAlectius
professionals implicats en la promoció i l'autonomia i en la
prevenció de la dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atenció de la prevenció de la dependència.

Quins seran els estàndards i indicadors que farà servir el
Govern de les Illes Balears per poder avaluar la qualitat de la
gestió, dels recursos i dels procediments en l'atenció de la
prevenció de la dependència?

Palma, a 22 de maig de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5729/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a zones
humides al PHIB. (Ratificació de l'admissió feta per delegació,
Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5821/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a propostes
relatives al dèficit i al finançament de les Illes Balears. (Mesa
de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5823/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fortuna. (Mesa
de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reconstrucció de la carretera de Son Servera. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5832/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de gestió d'arts de tirada de Balears. (Mesa de 29
de maig de 2013).

RGE núm. 5833/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avantprojecte de llei de suport a l'emprenedor i la
internacionalització. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a meses de
batles. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5835/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a associació
de municipis entre Llubí i Maria de la Salut. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5836/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb el Consell Insular d'Eivissa en matèria de
dependència. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou sistema d'obtenció de títols acreditatius dels distints
nivells de coneixement del català. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procés telemàtic de preinscripció en els centres educatius
públics. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concurs escolar Consumópolis 8. (Mesa de 29 de maig de
2013).
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RGE núm. 5840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'ocupació. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5843/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pillar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per al sector comercial. (Mesa de 29 de maig de
2013).

RGE núm. 5844/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la
llei de nous imposts. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5845/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació
d'ocupació. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de
dèficit. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a drets dels treballadors del sector públic autonòmic. (Mesa de
29 de maig de 2013).

RGE núm. 5848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a noves retallades i objectiu de dèficit. (Mesa de 29 de maig de
2013).

Palma, a 29 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Qui li ha demanat al conseller que elimini totes les zones
humides potencials previstes en el projecte de Pla hidrològic
aprovat pel Consell de Govern el febrer de 2011?

Palma, a 27 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la proposta concreta que durà el Govern de les Illes
Balears a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en
relació amb el dèficit i el finançament de les Illes Balears?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Sr. Delgado, què pensa fer el Govern de les Illes Balears en
relació amb el Fortuna?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

Quina actuació han acordat Serveis Ferroviaris de Mallorca
i el Consell Insular de Mallorca per reconstruir la carretera del
terme municipal de Son Servera afectada per les obres del que
anomenaren tren de Llevant?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears de
l'aprovació, per la Comissió Europea, del Pla de gestió d'arts de
tirada de Balears?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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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.

Quina és la valoració del conseller d'Economia i
Competitivitat de l'avantprojecte de llei de suport a
l'emprenedor i a la internacionalització?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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.

Quins temes es tractaran a les meses de batles que se
celebraran properament?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora la consellera d'Administracions Públiques la
primera associació de municipis a nivell nacional entre Llubí i
Maria de la Salut?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què suposarà el recent conveni signat entre el Consell
Insular d'Eivissa i la Conselleria de Família i serveis Socials en
matèria de dependència?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats envers la posada en marxa del nou sistema de
funcionament per obtenir títols acreditatius dels distints nivells
de coneixement del català?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Manuel J, Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb el procés telemàtic de preinscripció
en els centres d'educació pública que ha finalitzat fa uns dies?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Salut del concurs escolar
Consumópolis 8?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.



5638 BOPIB núm. 101 - 31 de maig de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
darreres dades sobre ocupació a les Illes Balears que s'han
conegut recentment?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previstes prendre el Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat per millorar la situació del sector
de comerç?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quantes empreses
d'aquestes illes donen suport a la llei de nous imposts,
actualment en tràmit parlamentari com a mesura de reactivació
econòmica?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quants llocs de
feina s'han creat al sector de l'hostaleria els mesos de novembre
de 2012 i març de 2013 a les Illes Balears?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quin motiu ha
portat el Govern a canviar el criteri per exigir ara un increment
en l'objectiu de dèficit?

Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quantes
sentències necessita per reconèixer que no han respectat els drets
dels treballadors del sector públic autonòmic?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennássar.

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.

Sr. President, estan condicionades noves retallades a la
modificació dels objectius del dèficit per part del Govern de
l'Estat?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5545/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a indústria audiovisual i promoció turística, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de
maig de 2013).

RGE núm. 5546/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dia mundial TDAH, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de maig
de 2013).

RGE núm. 5630/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a suport a l'agricultura ecològica, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5631/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a impulsar la prevenció del càncer de mama, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 29 de maig de 2013).

RGE núm. 5728/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement a la feina de les organitzacions i dels
professionals sanitaris que atenen els colAlectius exclosos de la
cobertura sanitària, amb tramitació davant la Comissió de
Salut. (Mesa de 29 de maig de 2013).

Palma, a 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Indústria audiovisual i promoció turística.

Les Illes Balears són una destinació turística de primer ordre
en turisme de vacances. El sol i la platja són els nostres
productes turístics estrella. Des del Grup Socialista, aquests dos
anys de legislatura, hem anat fent propostes per estructurar i per
potenciar nous productes turístics amb la finalitat de diversificar
mercats i allargar la temporada a les Illes Balears, que
temporada rere temporada cada cop són més curtes, darrerament
de cinc mesos. Així, creim que continuar potenciant el turisme
cultural, el gastronòmic, l'esportiu, el de natura, per posar uns
exemples, ha de ser la prioritat turística del Govern.

Aquesta comunitat, però, pot créixer en altres sectors,
concretament l'audiovisual, que tot i tenir una incidència directa
positiva des del punt de vista de la promoció de la destinació on
es desenvolupa, també te una incidència molt positiva, i que
abasta un ample ventall de sectors econòmics, per a l'economia
de les Illes Balears.

Les sinergies entre la indústria audiovisual i la turística són
evidents, des del punt de vista de la promoció de la destinació,
dels llocs de feina (molts d'ells especialitzats) que genera, així
com de l'àmplia repercussió d'aquesta activitat a molts sectors
econòmics de les Illes Balears, per això, potenciar el sector
audiovisual és també diversificar la nostra economia.

Aquesta indústria necessita impuls, necessita de polítiques
de foment que el Govern de les Illes Balears hauria de dur a
terme, per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància que
té la indústria audiovisual per a la promoció de les quatre
marques turístiques de les Illes Balears, al mateix temps que
insta el Govern de les Illes Balears perquè dugui a terme
polítiques actives de foment d'aquesta indústria, amb la finalitat
de facilitar la tasca d'aquest sector, d'atreure produccions a les
Illes Balears i que es pugui desenvolupar el més àmpliament
possible aquesta indústria.

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Dia mundial TDAH.

Exposició de motius

El Trastorn per dèficit d’Atenció i Hiperactivitat és una
alteració neurobiològica a causa d’un mal funcionament de
certes àrees cerebrals, malgrat poc el mecanisme implicat, que
pot afectar, segons es calcula, un 5% de la població infantil i un
4% de la població adulta. Malgrat això, no és reconegut per
tothom com un trastorn incapacitant que provoca dificultats
d’aprenentatge i baix rendiment escolar.

El seu diagnòstic no és fàcil però com més aviat es realitza
més aviat també es poden posar en funcionament les adaptacions
significatives que són necessàries per palAliar les dificultats a les
aules dels fillets i filletes que tenen aquest trastorn.

Això fa necessari que es portin a terme tres coses de manera
prioritària: la difusió de l’existència d’aquest trastorn per
donar-li visibilitat, una bona coordinació sanitària/educativa i la
formació dels professionals implicats.
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Per a la primera qüestió diverses entitats de tot el món, entre
elles la Federació Espanyola de Associacions d’Ajuda al Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat, demanen a l'OMS la declaració d’un
dia mundial per a la sensibilització. Per a la segona i la tercera,
les retallades pressupostàries poden significar una passa
endarrere que els fillets i les filletes que actualment estan
escolaritzats, no es poden permetre.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca que
porten a terme les associacions d’ajuda al Dèficit d’Atenció i
Hiperactivitat.

2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a l'OMS
dedicar un dia mundial a la difusió del Trastorn per Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre a Menorca, Eivissa i Formentera el
programa que ja s’ha posat en marxa a Mallorca per a la
detecció primerenca i el tractament dels fillets i joves amb
TDAH.

Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Suport a l'agricultura ecològica.

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
(CBPAE) es va crear l'any 1994 mitjançant el Decret 99/1994,
de 21 de setembre (BOCAIB núm. 127, de 18 d'octubre), com
a autoritat única de control de productes agroalimentaris
ecològics existent en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i com a òrgan colAlegiat i desconcentrat de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Posteriorment, el 2004, amb l'aprovació del Decret 49/2004
de 28 de maig, de Règim jurídic i econòmic dels consells
reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació
de qualitat (BOIB núm. 79 de 5 de juny), el CBPAE es
constitueix com a corporació de dret públic de base associativa,
amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena
capacitat d'obrar per al compliment de les funcions derivades
del règim aplicable a la producció agrària ecològica i la seva
indicació en els productes agraris i alimentaris establert pel
Reglament (CEE) núm. 2092/91 del Consell de la Unió
Europea, de 24 de juny de 1991, sobre la producció agrària
ecològica i la seva indicació en els productes agraris i
alimentaris.

Es pot afirmar que l’agricultura ecològica genera un
desenvolupament rural a tots els nivells. Els avantatges són de
caràcter social, ambiental i econòmic. Des de fa 10 anys i a
pesar de la situació crítica econòmica actual, les incorporacions
a l’agricultura ecològica no han deixat de créixer i s’han
incrementat el nombre d’inscripcions al Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica.

Per tal que a les Illes Balears es doni una certificació
assequible a totes aquelles explotacions que vulguin
comercialitzar els seus productes com a ecològics, és necessària
la implicació i suport del Govern al CBPAE, que és l’entitat
pública encarregada d’aquesta tasca. Només així el producte
ecològic pot ser accessible per a tots els consumidors.

Des de fa dos anys, emperò, el CBPAE no compta amb els
mitjans tècnics i econòmics per treballar correctament. Així i tot,
el Govern de les Illes Balears continua amb la seva actitud de
passivitat enfront de les necessitats del sector ecològic, un servei
que la Conselleria té la responsabilitat d’oferir.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al sector de l’agricultura ecològica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè garanteixi la continuïtat i el suport al
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears a garantir l’accés a productors i comercialitzadors
a una certificació de producció agrària ecològica professional i
assequible, així com a garantir l’accés per part dels consumidors
a aquest tipus de productes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una quota de consum mínim de producció
local i ecològica en escoles, residències de gent gran i hospitals.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Salut.

Impulsar la prevenció del càncer de mama.

En els països desenvolupats, el càncer de mama representa
un dels problemes de salut prioritaris per a la població, ja que és
el tumor més freqüent de les dones i una de les principals causes
de mort prematura entre les dones.
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Per aquest motiu molts de països, entre ells les Illes Balears,
ja fa anys que varen iniciar programes de detecció del càncer de
mama, dirigits especialment a aquelles dones que per edat (entre
50 i 69 anys) i antecedents familiars, poden desenvolupar un
càncer de mama. Tots els estudis realitzats per valorar l’impacte
d’aquest programa són positius: pels casos detectats a través de
les mamografies, pels resultats posteriors, per la tranquilAlitat
que suposa per a les dones.

Les dades aportades per la Conselleria de Salut en relació
amb les dones que es varen fer una mamografia lligada a la
prevenció o detecció del càncer de mama genera preocupació en
dos aspectes: un per la baixada de dones explorades (si l’any
2009 varen ser 24.198, l’any 2012 en varen ser 19.446.); i l’altre
aspecte preocupant és que en els darrers 5 anys la mitjana de
dones citades i no explorades fou d’una mitjana de 7.220
dones/any.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar i mantenir en el temps iniciatives
i campanyes per tal que les dones es realitzin mamografies
preventives amb l’objectiu de sensibilitzar i donar a conèixer
la importància de fer-les.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir o a dotar dels recursos sanitaris
necessaris, materials i de personal, per evitar una reducció del
nombre de dones que s’han realitzat mamografies lligades a la
prevenció o la detecció del càncer de mama.

Palma, a 23 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Reconeixement a la feina de les organitzacions i dels
professionals sanitaris que atenen els colAlectius exclosos de la
cobertura sanitària.

El Reial Decret Llei 16/2012 ha suposat una gran passa
enrere en relació amb el caràcter universal de la cobertura
sanitària que caracteritzava al Sistema Nacional de Salut.

D’una manera unilateral el Govern del Partit Popular ha
aprovat un canvi en el model sanitari i ha retallat les prestacions
i els drets dels ciutadans en matèria sanitària i ha exclòs
colAlectius de la cobertura sanitària.

Les conseqüències d’aquesta exclusió suposen un perjudici
per aquestes persones i posen en perill la salut pública de la
ciutadania en general.

Milers d’immigrants en situació irregular han quedat
exclosos de la cobertura sanitària i, per tant, de l’atenció
sanitària i de la protecció a la salut per part del sistema públic.
I al temps, quan es tracta de malalties infectocontagioses, de
malalties transmissibles, aquesta mesura perjudica el conjunt de
la població i el conjunt de la comunitat.

Ara sabem, el mes de maig de 2013, que l’aplicació del RD
Llei 16/2012 ha suposat la retirada i la pèrdua de la targeta
sanitària individual per a un mínim de 20.000 persones, prop del
2% de la població de les Illes Balears.

L’exclusió de la cobertura sanitària a totes aquestes persones
ha tingut el rebuig explícit de tots els grups parlamentaris-
excepte del Partit Popular-, de les forces sindicals, de nombroses
organitzacions no governamentals i de totes les organitzacions
de professionals sanitaris.

Determinades comunitats autònomes han mantingut el dret
a l’atenció sanitària i a la protecció de la salut a tota la població,
a pesar del que estableix el RD Llei 16/2012. Així ha succeït a
Andalusia, País Basc, Astúries, Galícia, Canàries i Catalunya.

La comunitat autònoma de les Illes Balears no ho ha fet i ha
vulnerat el nostre Estatut d’Autonomia, específicament l’article
25.1.

És molt significatiu el nombre important de professionals
sanitaris, especialment metges i personal d’infermeria, que ham
manifestat la seva objecció de consciència davant l’exclusió de
la cobertura sanitària d’aquests colAlectius poblacionals i aquesta
injusta decisió del Govern.

Més de 2.200 metges de família han manifestat la seva
objecció de consciència. Més de 120 a la nostra comunitat. De
manera molt significativa fou la Societat Espanyola de Medicina
Familiar i Comunitària (SEMFYC). Molts milers han seguit la
petició d’altres organitzacions professionals i d’altres
organitzacions no governamentals, fets que són un compromís
i uns valors professionals i un posicionament amb els drets
humans i amb els drets sanitaris dels ciutadans. Ells atenen
persones i els seus problemes de salut i així palAlien en part
l’efecte negatiu que el RD Llei 16/2012 produeix en la salut
d’aquestes persones.

Una posició de compromís social, cívica i professional que
mereix el reconeixement dels representants de la sobirania
popular.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el treball de
totes les organitzacions professionals i ciutadanes i dels
professionals sanitaris que fan objecció de consciència davant de
l’exclusió de la cobertura sanitària que determina el RD Llei
16/2012 per nombrosos colAlectius socials i que amb la seva
feina contribueixen a palAliar els seus efectes negatius sobre la
salut dels afectats i de la població general.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar el RD Llei 16/2012 i promoure una nova
normativa que asseguri la cobertura universal del dret a
l’atenció sanitària i a la protecció de la salut per a tots els
ciutadans residents al nostre país i a la nostra comunitat
autònoma amb independència de la seva condició.

Palma, a 24 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4578/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Caubet-Cimera Illes Balears
Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Caubet-Cimera Illes Balears Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada des del
principi de legislatura fins al dia de la resposta a aquesta
solAlicitud?

La Fundació Caubet-Cimera Illes Balears Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada no ha pagat
mai despeses protocolAlàries.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4581/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'Investigació Sanitària de les
Illes Balears Ramon Llull. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull des del principi de legislatura fins al dia
de la resposta a aquesta solAlicitud?

La Fundació Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull no ha pagat mai despeses protocolAlàries.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4588/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en
salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut
de les Illes Balears des del principi de legislatura fins al dia de
la resposta a aquesta solAlicitud?

La Fundació Mateu Orfila d'Investigació en salut de les Illes
Balears no ha pagat mai despeses protocolAlàries.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5160/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cures
palAliatives. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2013).

Quina formació s'ha realitzat del Ple de formació en
matèria de cures palAliatives entre els professionals?

S'adjunta memòria d'accions formatives i de divulgació de
l'estratègia de cures palAliatives, any 2012.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

La memòria adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5254/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació Caubet-Cimera Illes Balears Centra
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació dels convenis signats de colAlaboració subscrits des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant
si és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació Caubet-Cimera Illes Balears
Centra Internacional de Medicina Respiratòria Avançada?

La Fundació Caubet-Cimera Illes Balears Centra
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada (ara Fundació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull), des de l'inici de la
legislatura fins a dia d'avui, ha subscrit els convenis que
detallam a continuació:

-Conveni Marc de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes a entitats colAlaboradores pel
còmput de crèdits (UAB-FISIB).

-Acord específic de colAlaboració entre la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull i el
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental.
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-Conveni de cooperació educativa entr la  Universitat de
Múrcia i la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull per a la realització de pràctiques d'alumnes de la
Universitat de Múrcia.

-Conveni d'assistència jurídica entre la Direcció de
l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull.

-Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes curriculars dels estudiants de grau (UIB-FISIB)

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5339/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni a convenis signats per la
Fundació Mateu Orfila d'Investigació en salut de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2013).

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears per a
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les
raons que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en
que es respongui?

Un dels fins de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en
Salut de les Illes Balears era facilitar la contractació i el
finançament així com la gestió dels projectes d'investigació
segons l'article 6 punt f dels estatuts de la Fundació. Així
mateix, també es descriu com a fi de la Fundació al punt b del
mateix article: facilitar la investigació, l'accés a la
documentació científica, la recollida d'informació i la producció
científica, l'actualització de coneixements i la formació del
personal sanitari i/o investigador, en coordinació i colAlaboració
amb aquelles altres institucions, tant públiques com privades,
que en dirigeixin les activitats a aquest camp.

Per tant, es va adoptar la figura solAlicitada per les entitats
colAlaboradores, ja que alguns dels convenis signats impliquen
aportació econòmica per projectes d'investigació.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 5376/12 i 5377/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvencions concedides per FOGAIBA i pel Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22
de juny de 2012).

Relació de les subvencions concedides per FOGAIBA i pel
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Les subvencions que ha concedit el FOGAIBA sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, és la subvenció directa que s'han
tramitat el 2011 a l'IBANAT, per les accions de recuperació del
potencial forestal i la implantació de mesures preventives contra
incendis forestals, mesura PDR.

Li recordam que FOGAIBA són les sigles de Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Palma, 14 de març de 2013.
El conseller:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5449/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2013).

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de la Joventut sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

L'Institut Balear de la Joventut no ha concedit cap subvenció.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7176/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de la
Mar a Menorca. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Quin és el calendari i programa formatiu del Centre del
Mar a Menorca per al curs 2013-2013?  

Centre del Mar Menorca 2012-2013

Operacions auxiliars de manteniment d'embarcacions esportives
i d'esbarjo.

- Centre: Centre del Mar
- Especialitat: TMVU0110
- Hores: 390
- Dates: del 20/02/2013 al 5/06/2013

Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals de
recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

- Centre: Centre del Mar
- Especialitat: TMVU0210
- Hores: 280
- Dates: del 11/02/2013 al 30/04/2013

Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa (formació
bàsica).

- Centre: Centre del Mar Joves
- Especialitat: MAPN0510
- Hores: 70
- Dates: del 6/02/2013 al 21/02/2013
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Disseny en la indústria naval.
- Centre: Centre del Mar
- Especialitat: FMEC0309
- Dates: del 12/11/2012 al 15/05/2013

Activitats auxiliars i de suport bàsic al buc en el port
- Centre: Centre del Mar Joves
- Especialitat: MAPN0109
- Hores: 220
- Dates: del 19/11/2012 al 13/02/2013

Centre del Mar Menorca 2013

Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa
-Centre: Centre del Mar
- Especialitat: UCO540_2
- Hores: 70
- Dates: del 25/02/2013 a 13/03/2013

Activitats de pesca en palangre, arrossegament i encerclament
i en transport marítim

- Centre: Centre del Mar
- Especialitat: UC0011_1
- Hores: 60
- Dates: del 8/04/2013 al 19/04/2013 

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7856/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inversions
estatutàries (I). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quins convenis s'han presentat a Madrid per part del
Govern de les Illes Balears per reclamar les inversions
estatutàries corresponents a l'exercici del 2011?  

El Govern de les Illes Balears insta permanentment al
Govern d'Espanya perquè transfereixi els fons prevists en la
disposició addicional novena de l'Estatut d'Autonomia per a
l'exercici 2011.

Tanmateix, cal recordar que, després del procés electoral de
22 de maig de 2011 i la conformació del nou govern, el Govern
del Pacte no havia iniciat el procés de negociació amb
l'Administració General de l'Estat per determinar els projectes
i quantitats a transferir corresponents  a l'exercici 2011. 

Palma, 20 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7857/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inversions
estatutàries (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quins convenis s'han presentat a Madrid per part del
Govern de les Illes Balears per reclamar les inversions
estatutàries corresponents a l'exercici del 2012?  

El Govern de les Illes Balears insta permanentment al
Govern d'Espanya perquè transfereixi els fons prevists en la
disposició addicional novena de l'Estatut d'Autonomia per a
l'exercici 2012.  

Palma, 20 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 8519/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Pontmolins, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa Pontmolins, SL?.

La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
Pontmolins, SL.

Palma, 22 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 10874/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de l'Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears en el marc del Pla Financer de Reequilibri.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no té cap bé immoble.

Palma, 14 de març de 2013.
El conseller:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 10888/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de GESMA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de GESMA en el marc del Pla Financer
de Reequilibri.

GESMA no té prevista cap alienació dins del marc del Pla
Financer de Reequilibri.

El conseller:
Marí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 10918/12, 10984/12 i 11050/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació Balears a l'Exterior.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Balears a l'Exterior en el
marc del Pla Financer de Reequilibri i fora del marc.

No hi ha cap relació.

Palma, 14 de març de 2013.
El conseller:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 10924/12, 10990/12 i 11122/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relativa a béns immobles de la Fundació de Pràctica Jurídica.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació de Pràctica Jurídica en
el marc del Pla Financer de Reequilibri i fora del marc.

El Consell de Govern de dia 30 d’abril de 1999, acordà
l’autorització per a la participació de la CAIB com a patró nat
de la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, juntament amb
d’altres entitats.

Els estatuts de la Fundació disposen que representen els
patrons, prèvia designació per l’òrgan legal o estatutàriament
competent a l’efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears; que en aquesta Direcció de l’Advocacia no consta cap
“Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals està
prevista per part de la Fundació de Pràctica Jurídica fora del
marc del Pla Financer de Reequilibri.”

En tot cas, seria més adient que a la present iniciativa
respongués la Fundació a través del seu president.

Palma, 13 de març de 2013.
El conseller:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 10928/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel en el marc del Pla Financer de Reequilibri.

No està prevista cap alienació de béns immobles per part de
la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel en el marc del Pla
Financer de Reequilibri.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 10935/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Robert Graves. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Robert Graves en el marc
del Pla Financer de Reequilibri.

La Fundació Robert Graves no té prevista l'alienació de cap
bé immoble en el marc del Pla financer de reequilibri.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 10940/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de l'Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no té béns immobles en propietat ni en cap altra forma de
titularitat.

Palma, 14 de març de 2013.
El conseller:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 10988/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de
Promoció de l'autonomia personal a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació d'Atenció i Suport a la
dependència i de Promoció de l'autonomia personal a les Illes
Balears fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.

La Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de
Promoció de l'autonomia personal a les Illes Balears no té
prevista cap alienació de béns immobles fora del marc del Pla
Financer de Reequilibri.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 10994/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.

No està prevista cap alienació de béns immobles per part de
la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel fora del marc del Pla
Financer de Reequilibri.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 10997/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Menorquina de l'Òpera. (BOPIB núm. 82, de
18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Menorquina de l'Òpera
fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 11006/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de l'Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears en el marc del Pla Financer de Reequilibri.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no té nio ha tingut mai béns immobles.

Palma, 14 de març de 2013.
El conseller:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 11020/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de GESMA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
GESMA en el marc del Pla Financer de Reequilibri.

A GESMA no s'ha alienat cap immoble dins del marc del Pla
Financer de reequilibri.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 11060/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel en el marc del Pla
Financer de Reequilibri.

La Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel no ha alienat cap
bé immoble en el marc del Pla Financer de Reequilibri.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 11067/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Robert Graves. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Robert Graves en el marc del Pla Financer de
Reequilibri.

La Fundació Robert Graves no ha alienat cap bé immoble en
el marc del Pla financer de reequilibri.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 11072/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears fora
del marc del Pla Financer de Reequilibri.

No s'ha produït cap tipus d'operacions per part de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears d'obtenció de
béns immobles fora del Pla financer de reequilibri.

Palma, 14 de març de 2013.
El conseller:
Antoni Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 11133/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Robert Graves. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Robert Graves fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.

La Fundació Robert Graves no ha alienat cap bé immoble
fora del marc del Pla financer de reequilibri.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 11120/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de
Promoció de l'autonomia personal a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de Promoció de
l'autonomia personal a les Illes Balears fora del marc del Pla
Financer de Reequilibri.

La Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i de
Promoció de l'autonomia personal a les Illes Balears no ha
alienat cap bé immoble fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 11126/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel fora del marc del Pla
Financer de Reequilibri.

La Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel no ha alienat cap
bé immoble fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 11141/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència Tributària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns immobles
s'han dut a terme per part de l'Agència Tributària de les Illes
Balears?

L'Agència Tributària de les Illes Balears, des de l'inici
d'activitats, no ha formalitzat cap escriptura pública d'alienació
de béns immobles.

Palma, 11 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 11152/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de GESMA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns immobles
s'han dut a terme per part de GESMA?

A GESMA no s'ha dut a terme cap escriptura pública
d'alienació d'immobles.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 11174/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part del Servei d'Ocupació de
les Illes Balears (SOIB)?

La Direcció General de Patrimoni, Contractes i Obres
Públiques no ha gestionat cap alienació de béns immobles del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Marratxí, 26 de febrer de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 174/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
signats el 2012. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

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

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 179/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic per
a la comunitat autònoma de la desgravació per assegurança
privada. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

El Govern de les Illes Balears va decidir l'any 2012
introduir una desgravació del 15% del tram autonòmic de
l'IRPF per a aquelles persones que contractessin una
assegurança sanitària privada i complissin unes determinades
característiques: persones majors de 65 anys, persones amb un
65% de discapacitat  i per a famílies nombroses. Quina
estimació de cost econòmic per a la comunitat  autònoma fa el
Govern de les Illes Balears, desglossada per cada grup de
població mencionat, fins dia 31 de desembre de 2012?  

Per tal de poder aplicar aquesta deducció cal que es
compleixin els requisits i les condicions següents:
1. Les persones contribuents o beneficiàries de l'assegurança

han de tenir residència a les Illes Balears i complir alguna de
les característiques personals següents: formar part d'una
família nombrosa, ser més gran de 65 anys o patir una
discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al
65%.

2. El contribuent ha d'haver obtingut exclusivament rendiments
nets subjectes a l'impost sobre la renda de les persones
físiques en l'exercici provinents del treball.

3. La suma de la base imposable general més la base
imposable de l'estalvi menys el mínim de contribuent i el
mínim per descendents no ha de superar la quantia de
12.000 euros en cas de tributació individual i 25.000 euros
si la tributació és conjunta. No obstant això, en el cas de les
famílies nombroses aquests imports s'eleven a 24.000 euros

en el cas de la tributació individual i a 36.000 en el supòsit
de tributació conjunta.

4. Només donen dret a deducció de despeses de primes
d'assegurances individuals únicament i exclusivament
destinades a cobrir despeses d'assistència sanitària. A aquest
efecte, no donen dret a deducció les primes vinculades
únicament a assistència dental ni tampoc les abonades en
concepte d'assegurances privades derivades del règim de les
mutualitats de funcionaris o altres colAlectius.

5. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, només es poden
tenir en compte els descendents membres de la família
nombrosa que, al seu entorn, donin dret a la reducció
prevista, en concepte de mínim per descendents en l'article
58 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre
la renda de les persones físiques, i en el cas que els cònjuges
membres ascendents de reducció prevista, en concepte de
mínim per descendents en l'article 58 de la Llei 58/2006
esmentada, cada un té dret a aplicar-se la meitat de la
deducció corresponent a les despeses derivades de primes
d'assegurança per membres descendents de la família
nombrosa.

6. En el supòsit de família nombrosa, aquesta ha de tenir
reconeguda administrativament aquesta condició, en els
termes que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre.

Cost previst de la deducció:
Segons les dades subministrades per l'AEAT, que és la

gestora del tribut, el nombre de beneficiaris si es tenen en
compte les limitacions de renda seria de 49.582 persones:
• Més de 65 anys: 17.168 contribuents
• Persones amb un grau de discapacitat de més del 65%: 2.714

contribuents
• Famílies nombroses: 9.989 (en total serien prop de 29.700

ciutadans, incloent-hi els fills).
Pel que fa al benefici per persona que suposa la deducció,

segons les dades subministrades pel sector el cost mitjà anual de
l'assegurança és de 700 euros, cosa que vol dir que cada
assegurat tindrà un benefici de 70 euros.

Amb aquestes dades el cost previst és el següent: 70 x 49.582 =
3,5 milions d'euros. 

Palma, 25 de febrer de 2013
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 263/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre Es
Fusteret, desembre 2012. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
desembre i amb quina mesura judicial en el centre Es
Fusteret?, detallat per setmanes. 

Primera setmana de desembre, del 3 al 9
1 en permanència de cap setmana al centre

Segona setmana de desembre, del 10 al 16
1 en internament en règim obert
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Tercera setmana de desembre, del 17 al 23
1 en internament en règim semiobert

Quarta setmana de desembre, del 24 al 30
1 en internament en règim semiobert

Total: 2 en internament en règim semiobert; 1 en
permanència de cap de setmana al centre, i 1 en internament en
règim obert. 

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 323/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi pel
no-nomenament de personal interí. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).

Quants euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les Illes
Balears amb la suspensió del nomenament de nou personal
funcionari interí docent i de la contractació del personal
laboral temporal docent en l'Administració de la CAIB?

Durant l'any 2012 s'han estalviat 6.580.000 euros en aquests
conceptes.

Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 503/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a
centres públics de Mallorca. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).

Quants centres públics educatius no universitaris de
Mallorca disposen de la placa identificativa a l'entrada de
l'edifici?

El RD 119/2002 i el Decret 120/2002 assenyalen les
característiques dels rètols identificadors que han de figurar a la
façana dels centres públics educatius de Balears. A l'illa de
Mallorca, en principi, tots els centres haurien de disposar de
l'esmentat rètol. En qualsevol cas s'intentaran esmenar les
mancances que, al respecte, es detectin.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 504/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a
centres públics de Menorca. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Quants centres públics educatius no universitaris de
Menorca disposen de la placa identificativa a l'entrada de
l'edifici?

El RD 119/2002 i el Decret 120/2002 assenyalen les
característiques dels rètols identificadors que han de figurar a la
façana dels centres públics educatius de Balears. A l'illa de
Menorca, en principi, tots els centres haurien de disposar de
l'esmentat rètol. En qualsevol cas s'intentaran esmenar les
mancances que, al respecte, es detectin.

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

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 505/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a
centres públics d'Eivissa. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Quants centres públics educatius no universitaris d'Eivissa
disposen de la placa identificativa a l'entrada de l'edifici?

El RD 119/2002 i el Decret 120/2002 assenyalen les
característiques dels rètols identificadors que han de figurar a la
façana dels centres públics educatius de Balears. A l'illa
d'Eivissa, en principi, tots els centres haurien de disposar de
l'esmentat rètol. En qualsevol cas s'intentaran esmenar les
mancances que, al respecte, es detectin.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 506/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a
centres públics de Formentera. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).

Quants centres públics educatius no universitaris de
Formentera disposen de la placa identificativa a l'entrada de
l'edifici?

El RD 119/2002 i el Decret 120/2002 assenyalen les
característiques dels rètols identificadors que han de figurar a la
façana dels centres públics educatius de Balears. A l'illa de
Formentera, en principi, tots els centres haurien de disposar de
l'esmentat rètol. En qualsevol cas s'intentaran esmenar les
mancances que, al respecte, es detectin.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 562/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a estalvi per
rebaixa de les pagues a cuidadors. (BOPIB núm. 85, de 8 de
febrer de 2013).

Quin ha estat l'estalvi que ha tengut la caib provinent de la
rebaixa del 15% en les pagues als cuidadors familiars de
persones amb dependència?

Com que ja s'ha contestat aquesta pregunta en altres
ocasions, cal esmentar que per molt que s'hagin reduït les
quanties de les prestacions econòmiques de la dependència,
arrel de la modificació de la normativa estatal, aquest fet no ha
suposat una disminució del crèdit que s'està destinant a fer front
al cost de la dependència, atès que la diferència originada per
aquesta rebaixa s'està reinvertint en la mateixa finalitat.

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 603/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a plantilla
d'Inspecció. (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

Es mantindrà la mateixa plantilla d'Inspecció l'any 2013?

S'ha publicat al BOIB núm. 13, de 26 de gener de 2013, la
plantilla del cos d'Inspecció Educativa, que és la que es
mantindrà durant l'any 2013.

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 620/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge a Marroc, 2.
(BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Quin cost total ha tengut el viatge a Marroc del Govern de
les Illes Balears?

El cost total del viatge a Marroc del Govern de les Illes
Balears ha estat d'11.646,76 euros.

Palma, 18 de març de 2013.
El conseller:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 661/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ús CEIP
Sa Bodega. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Hi ha alguna previsió sobre l'ús futur per a les
instalAlacions actuals del CEIP Sa Bodega?

La dedicació futura de les instalAlacions de l'actual CEIP Sa
Bodega es troba en estudi.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 667/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a terrenys
per equipaments didàctics. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Quins municipis de l'illa d'Eivissa han posat a disposició de
la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears
terrenys per a equipaments didàctics?

A partir de juliol de 2011: Municipi d'Eivissa, solar Sa
Joveria.

Des de la data esmentada no en consten d'altres.

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

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 681/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a terrenys per
equipaments didàctics. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Quins municipis de les illes de Menorca, Mallorca i
Formentera han posat a disposició de la Conselleria
d'Educació del Govern de les Illes Balears terrenys per a
equipaments didàctics?

A partir de juliol de 2011: Formentera, Sant Ferran de Ses
Roques.

Des de la data esmentada no en consten d'altres.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 935/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
ha rebut el Museu de Menorca. (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

Quants visitants ha rebut el Museu de Menorca durant l'any
2012?

Durant l'any 2012, el Museu de Menorca ha rebut un total de
1.109 visites.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 927/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors
han rebut els centres gestionats pel consorci fundació pública
Balears per a la música. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats pel
Consorci Fundació Pública Balears per a la Música durant
l'any 2012?

- Concerts de temporada 12 =  9.600 assistents.
- Festival Bellver 4 = 2.340 assistents.
- Òpera Teatre Principal de Palma 8 = 6.168 assistents.
- Òpera Teatre Principal de Maó 2 = 2.000 assistents.
- Sarsuela Teatre Principal Palma 6 = 4.626 assistents.
- Sarsuela Castell Son Mas, Andratx 3 = 1.500 assistents.
- Audicions escolars 16 = 8.224 assistents.
- Audicions familiars 1 = 800 assistents.
- Concerts institucionals 3 = 1.500 assistents.
- Concert homenatge B. Julia 1 = 2.000 assistents.
- Concert homenatge C. Bardolet 1 = 771 assistents.
- Concerts benèfics 2 = 1.542 assistents.
- Concerts extraordinaris 7 = 6.400 assistents.
- Concerts música de cambra 5 = 1.750 assistents.
- Sa Màniga, Auditòrium 1 = 466 assistents.
- Manacor, Auditòrium 1 = 785 assistents.
- Santanyí, Església 1 = 800 assistents.
- Peguera, Casal 1 = 500 assistents.
- Inca, Casal de Cultura 1 = 450 assistents.
- Binissalem, Església de Cals Agustins  1 = 500 assistents.
- Selva, Auditori Es Centre 1 = 350 assistents.
- Pollença, Claustre del Convent de Sant Domingo 
  1=900 assistents.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 928/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants han
rebut els centres gestionats per la fundació Coll Bardolet.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la
Fundació Coll Bardolet durant l'any 2012?

La Fundació Coll Bardolet durant l'any 2012 ha rebut un
total de 22.864 visites.

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

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 929/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants han
rebut els centres gestionats per la fundació Es Baluard, museu
d'art contemporani . (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la
Fundació Es Baluard, Museu d'Art Contemporani durant l'any
2012?

La Fundació Es Baluard, Museu d'Art Contemporani ha
rebut un total de 396.489 visites durant l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 930/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors
han rebut els centres gestionats per la fundació menorquina de
l'òpera. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Menorquina de l'Òpera durant l'any 2012?

La Fundació Menorquina de l'Òpera ha rebut un total de
1.724 espectadors durant l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 932/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors
han rebut els centres gestionats per la fundació teatre del mar.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Teatre del Mar durant l'any 2012?

El total d'espectadors que ha rebut el Teatre del Mar  durant
l'any 2012 ha estat de 7.672. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 933/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants han
rebut els centres gestionats per la fundació Robert Graves.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la
Fundació Robert Graves durant l'any 2012?

La Casa Museu Robert Graves ha rebut un total de 4.225
visites durant l'any 2012. 

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

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 979/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte a S'Enclusa
(Ferreries). (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Ateses les afirmacions del Govern respecte dels recursos
prevists per finançar les inversions estatutàries, on són els
milions del projecte de S'Enclusa de Ferreries?

El conveni de colAlaboració signat el 19 de setembre de 2009
entre la CAIB i el Consell Insular de Menorca preveu que la
dotació per a aquesta actuació serà de 7 milions d'euros.

Atès que dit conveni no suposa la transferència immediata
de la inversió al Consell de Menorca, sinó que aquestes
transferències es realitzen a mesura que el consell tramet les
justificacions corresponents, el govern anterior va destinar fons
estatutaris que va rebre l'any 2010 de l'Estat per a aquest
projecte a finançar despesa corrent.

A dia d'avui el consell no ha presentat cap certificació.

Palma, 4 de març de 2013.
El conseller de Turisme:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 980/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte  Sala
Multifuncional (Ferreries). (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).

Ateses les afirmacions del Govern respecte dels recursos
previstos per finançar les inversions estatutàries, on són els
milions del projecte de la Sala Multifuncional de Ferreries?

El conveni de colAlaboració signat el 19 de setembre de 2009
entre la CAIB i el Consell Insular de Menorca preveu que la
dotació per a aquesta actuació serà de 2,5 milions d'euros.

Atès que dit conveni no suposa la transferència immediata
de la inversió al Consell de Menorca, sinó que aquestes
transferències se realitzen a mesura que el consell remet les
justificacions corresponents, el govern anterior va destinar fons

estatutaris que va rebre l'any 2010 de l'Estat per a aquest
projecte a finançar despesa corrent.

A dia d'avui el consell ha enviat al Govern vuit certificacions
corresponents a aquesta actuació per un import total de
423.268,67 euros.

L'octubre de 2011 el Govern va tramitar una ordre de
pagament al Consell de Menorca per un total de 173.376,08
euros i 74.227,52 euros corresponien a una part del conveni
signat entre el Consell de Menorca i l'Ajuntament de Ferreries
per a l'execució de les fases II i III del projecte bàsic de l'edifici
cultural polivalent.

Palma, 4 de març de 2013.
El conseller de Turisme:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 983/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a membres grup de treball
Camí de Cavalls. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Quins membres formen el grup de treball que elaborarà el
Pla de seguretat i analitzarà les tasques prèvies que s'han fet
en el Camí de Cavalls de Menorca?

El comitè de seguiment paritari previst al conveni de
colAlaboració entre l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, mitjançant la Direcció General d'Interior,
Emergències i Justícia i el Consell Insular de Menorca, per a
l'assessorament tècnic sobre la ruta del Camí de Cavalls, subscrit
en data 3 de desembre de 2012, en reunió de data 31 de gener de
2013 va formular la composició dels tècnics assessors
especialitzats per a l'elaboració del Pla de seguretat i
emergències del Camí de Cavalls, sent designats els següents:
• Per part del Consell Insular de Menorca, nomenats pel seu

president: Joan Gorrias i Pons, Estanislao Company i Cotolí
i Antoni Juaneda i Cabrisas.

• Per part de la Conselleria d'Administracions Públiques,
nomenats pel seu conseller: Catalina Puig i Prohens, Pilar de
Vicente i Coll i Sergio Vidal i López.

Marratxí, 26 de febrer de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BH)

A les Preguntes RGE núm. 1203/13, 1204/13 i 1205/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennássar, relatives a nòmina del Consorci d'Informàtica
Local febrer 2011, febrer 2012 i febrer 2013. (BOPIB núm. 88,
de 22 de març de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina del
Consorci d'Informàtica Local el mes de febrer de 2011, de 2012
i de 2013 i quina va ser la quantia total de cadascuna de les
esmentades nòmines en aquell mes?

El Servei de Retribucions d'aquesta conselleria no
confecciona la nòmina del Consorci d'Informàtica Local i, per
tant, no hi consta cap dada de la nòmina del Consorci
d'Informàtica Local.
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Palma, 18 de març de 2013.
El conseller:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 1295/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixa
docents. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Quantes hores de baixa de docents hi ha hagut dins el
primer trimestre del curs 2012-2013, distingint entre primària,
secundària i formació professional, i per illes?

Durant el primer trimestre del curs 2012-2013 el total
d'hores de baixa del personal docent, per cossos i illes, ha estat
el següent:

PRIM SEC FP TOTAL

Eivissa 12.030 4.365 398 16.793

Formentera 1.133 248 0 1.380

Mallorca 61.478 36.353 6.098 103.928

Menorca 7.695 4.470 473 12.638

82.335 45.435 6.968 134.738

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

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 1296/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixa
docents 2. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Quin és el temps mitja de les baixes dels docents del primer
trimestre del curs 2012-2013, distingint entre primària,
secundària i formació professional, i per illes?

El temps mitjà (dies) de les baixes del persona docent durant
el primer trimestre del curs 2012-2013, per cossos i illes, és el
següent:

PRIM SEC FP TOTAL

Eivissa 22 14 9 19

Formentera 22 11 0 18

Mallorca 19 17 22 19

Menorca 18 18 13 18

20 17 19 19

Palma, 18 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 1297/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixa
docents 3. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Quantes hores han fet els interins contractats per cobrir
baixes dins el primer trimestre del curs 2012-2013, distingint
entre primària, secundària i formació professional, i per illes?

La Conselleria d'Educació contracta els mestres i professors
a jornada completa o a mitja jornada i  no per hores. El nombre
de persones contractades per cobrir substitucions fins a dia
d'avui, a primària i secundària (inclou IES, escoles oficials
d'idiomes, formació professional, escoles d'arts i conservatoris),
són les següents:

Illa Jornada completa Mitja jornada

Primària Secundària Primària Secundària

Mallorca 441 332 34 60

Menorca 62 38 7 23

Eivissa 93 66 8 27

Formentera 11 2 0 2

Subtotal 607 438 49 112

Total 1.206  persones contractades

Palma, 12 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 1348/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a proveïdors d'IB3.
(BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Quines productores són actualment proveïdores dels
mitjans que gestiona l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i per quins imports tenen els seus contractes vigents?

L'import total dels contractes vigents de les productores és
de 10.868.667,38 euros.

S'adjunta relació de productores proveïdores a l'annex I.
Atès que la resta d'informació que se solAlicita conté dades

de caràcter personal, en compliment del deure de sigil
professional i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, es designa el domicili
de la seu social d'IB3, carrer Magdalena, 21, Polígon Son
Bugadelles a Santa Ponça (Calvià), perquè puguin efectuar totes
les consultes que considerin adients relacionades amb la
informació que s'acompanya.

Informar també que la informació tramesa té caràcter
confidencial i no pot ser utilitzada per a cap altra finalitat
diferent de la del control parlamentari.

Santa Ponça, 20 de març de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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L'annex a què es refereix la resposta queda dipositat al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 1349/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a deute d'IB3.
(BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Quin és el deute amb proveïdors de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, incloent les societats que
gestiona, a data de presentació de la present pregunta?

A data de la presentació d'aquesta pregunta, 26 de febrer de
2013, el deute total de l'Ens Públic i de les societats que
gestiona és de 25.638.165,01 euros. 

Santa Ponça, 20 de març de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 1472/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i
Saurina, d'Inca (I). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

El colAlegi públic Miquel Duran i Saurina té greus
deficiències estructurals, goteres, humitats, cruis i altres
d'anys, així com un deteriorament ràpid  progressiu de l'edifici
i de les instalAlacions. S'hi té previst fer una intervenció
integral per tal de donar una solució urgent i definitiva a
aquest problema?

Ja s'han desenvolupat diverses intervencions per un cost
total d'uns 230.000 euros aproximadament. En la mesura que la
situació pressupostària el permeti es continuaran resolen  els
problemes detectats.

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

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 1473/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i
Saurina, d'Inca (II). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

El colAlegi públic Miquel Duran i Saurina  fretura d'un
sistema de calefacció adient, la qual necessitat s'atenua amb
radiadors i aparells d'aire condicionat. Es té previst instalAlar-
hi, per tal que els nins a l'hivern no pateixin fred, un sistema de
calefacció adequat?

El sistema de calefacció que disposa el centre és el que
estava contemplat al seu projecte d'execució. No es té previst,
de moment, el canvi d'aquest sistema.

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

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 1474/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i
Saurina, d'Inca (III). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

El colAlegi públic Miquel Duran i Saurina no disposa
d'aigua calenta, la qual cosa és inconcebible en un país
civilitzat. Es té previst arreglar aquesta mancança?

Totes les instalAlacions per a l'aigua calenta estaven previstes
al projecte desenvolupat. El problema deriva d'una avaria de
l'acumulador, el qual s'haurà de substituir. 

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

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 1475/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel i
Saurina, d'Inca (IV). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

El colAlegi públic Miquel Duran i Saurina , les seves zones
comunes i de pas a les aules estan exposades als vents i, en
alguns casos, a les pluges. Es té previst donar una solució a
aquest problema que afecta, sobretot, als infants, però també
a la conservació de l'edifici?

L'estructura del CEIP Miquel i Saurina respon al seu projecte
d'execució. S'està procurant resoldre el problema de l'efecte de
les inclemències meteorològiques al centre.

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

Ordre de Publicació
BR)

A les Preguntes RGE núm. 1771/13 a 1775/13 i 1777/13 a
1780/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a contractes de la Conselleria de Presidència
(I a V i VII a X). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

A causa de les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.
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Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 2348/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Menorquina de l'Òpera.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Menorquina de l'Òpera de l'any 2012?

La Fundació menorquina de l'Òpera no ha tingut cap despesa
protocolAlària l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 2354/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Teatre del Mar. (BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Teatre del Mar de l'any 2012?

La Fundació Teatre del Mar no ha tingut cap despesa
protocolAlària l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 2367/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'ESADIB
de l'any 2012?

No s'ha realitzat cap despesa protocolAlària per part de
l'ESADIB l'any 2012.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 2372/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) de l'any 2012?

Hi ha una despesa de data 31 de juliol de 2012, amb una
quantia total de 282,60 euros.

Marratxí, 4 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 2378/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Joventut de l'any 2012?

Les despeses protocolAlàries de l'IB Jove de 2012 són:
• Resturant Magi's: 140,75 euros.
• Floristeria Mira Verd: 70,00 + 70,00 euros
• Café Cas Capellà: 9,85 euros
• Casa Eduardo: 66,00 + 100,00 euros

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

Ordre de Publicació
BY)

A les Preguntes RGE núm. 2418/13 i 2419/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relatives a
descompte de residents (I ). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).

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

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 2991/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a agents de
desenvolupament local. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Quants d'agents de desenvolupament local treballen el mes
de febrer de 2013 a cadascuna de les Illes?

El mes de febrer de 2013 estan contractats els agents de
desenvolupament local següents: 2 a l'illa de Mallorca, 1 a l'illa
de Menorca i 1 a l'illa d'Eivissa.

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

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 3163/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a degots a
l'IES de Santa Eulàlia. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Ha iniciat la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
cap actuació pels greus problemes de degots que té l'IES Xarc,
a Santa Eulàlia del Riu?
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El 27 de febrer de 2013 ja es va procedir a la reparació dels
degots d'una aula taller. Si es produïssin més goteres s'anirien
reparant.

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

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 5535/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a un
terç d'anglès a les escoles (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
d'enguany), per la pregunta RGE núm. 5729/13, relativa a zones
humides al PHIB, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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