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Conselleria de Turisme amb Iberia.
5749
CE) RGE núm. 6447/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb organitzacions empresarials.
5749
CF) RGE núm. 6448/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb grups del Congrés (I).
5750
CG) RGE núm. 6449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb grups del Congrés (II).
5750
CH) RGE núm. 6450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb grups del Senat (I).
5750
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CI) RGE núm. 6451/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb grups del Senat (II).
5750
CJ) RGE núm. 6452/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb AESA.
5750
CK) RGE núm. 6453/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (I).
5751
CL) RGE núm. 6454/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (II).
5751
CM) RGE núm. 6455/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (III).
5751
CN) RGE núm. 6456/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb el Govern d'Espanya.
5751
CO) RGE núm. 6457/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb les companyies (I).
5751
CP) RGE núm. 6458/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb les companyies (II).
5751
CQ) RGE núm. 6459/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions de la
Conselleria de Turisme amb les companyies (III).
5752
CR) RGE núm. 6460/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liberalització del
servei de control d'aeroports (I).
5752
CS) RGE núm. 6461/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liberalització del
servei de control d'aeroports (II).
5752
CT) RGE núm. 6462/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liberalització del
servei de control d'aeroports (III).
5752
CU) RGE núm. 6463/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infants amb
una alimentació deficient.
5752
CV) RGE núm. 6464/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de serveis de l'àrea de Benestar Social.
5752
CX) RGE núm. 6465/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
per a la gestió de serveis públics.
5752
CY) RGE núm. 6466/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
5753
de colAlaboració publicoprivada.
CZ) RGE núm. 6467/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficient
alimentació entre alumnes.
5753
DA) RGE núm. 6468/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficient
alimentació entre infants.
5753
DB) RGE núm. 6482/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a can Foradí (I).
5753
DC) RGE núm. 6483/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a can Foradí (II).
5753
DD) RGE núm. 6484/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a can Foradí (III).
5753
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DE) RGE núm. 6489/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
renovació sense consumir un metre quadrat de sòl.
5753
DF) RGE núm. 6490/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
reactivar l'economia.
5754

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6495/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de
beques.
5754
B) RGE núm. 6496/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències de
joventut.
5754
C) RGE núm. 6497/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
de la Llei de funció pública.
5755
D) RGE núm. 6498/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radioteràpia de Can
Misses.
5755
E) RGE núm. 6499/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desajust pressupostari.
5755
F) RGE núm. 6500/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici
del curs escolar.
5755
G) RGE núm. 6501/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tècnica de fractura
hidràulica.
5755
H) RGE núm. 6502/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promeses electorals
incomplertes.
5755
I) RGE núm. 6503/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menors
pendents d'execució d'internament.
5756
J) RGE núm. 6504/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs per prestació
sanitària.
5756
K) RGE núm. 6505/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a marques turístiques.
5756
L) RGE núm. 6506/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a substitució de
la directora de l'IBD.
5756

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6469/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PITVI, 1.
5756
B) RGE núm. 6470/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PITVI, 2.
5757
C) RGE núm. 6471/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Plataforma pel Pacte
Social per l'Educació.
5757
D) RGE núm. 6472/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Plataforma pel Pacte
Social per l'Educació, 2.
5757
E) RGE núm. 6473/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pacte Social per
l'Educació, 3.
5757
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5979/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de les party boats.

5757

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 5357/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
5758
B) A la Pregunta RGE núm. 6748/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recuperació de doblers pagats
indegudament.
5759
C) A la Pregunta RGE núm. 11116/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles fundació
Balears a l'Exterior.
5759
D) A la Pregunta RGE núm. 11182/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Balears a l'Exterior.
5759
E) A la Pregunta RGE núm. 11192/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Institut Socieducatiu s'Estel.
5759
F) A les Preguntes RGE núm. 11195/12 i 11261/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles de la Fundació Menorquina de l'Òpera.
5759
G) A la Pregunta RGE núm. 11204/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
5759
H) A la Pregunta RGE núm. 11207/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Agència
Tributària de les Illes Balears.
5760
I) A la Pregunta RGE núm. 11218/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
GESMA.
5760
J) A la Pregunta RGE núm. 11240/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
5760
K) A la Pregunta RGE núm. 11248/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Balears a l'Exterior.
5760
L) A la pregunta RGE núm. 11254/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
de Pràctica Jurídica.
5760
M) A la Pregunta RGE núm. 11265/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
Robert Graves.
5760
N) A les Preguntes RGE núm. 264/13 i 266/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a centre
Es Mussol, desembre 2012, i a Centre Socioeducatiu d'incorporació social, desembre 2012.
5761
O) A la Pregunta RGE núm. 265/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es Pinaret,
desembre 2012.
5761
P) A la Pregunta RGE núm. 326/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per l'aplicació de
l'increment d'hores lectives.
5761
Q) A la Pregunta RGE núm. 332/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi amb la
reorganització del Departament d'Inspecció Educativa.
5761
R) A la Pregunta RGE núm. 337/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Sa Llonja.

5761

S) A la Pregunta RGE núm. 342/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a colAlaboracions institucionals.
5761
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T) A la Pregunta RGE núm. 363/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a execució del Parc
Nacional de Cabrera, 1.
5762
U) A la Pregunta RGE núm. 388/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa prevenció
del càncer de mama.
5762
V) A la Pregunta RGE núm. 389/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa prevenció
del càncer de mama.
5763
X) A la Pregunta RGE núm. 390/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa prevenció
del càncer de mama, 3.
5763
Y) A la Pregunta RGE núm. 391/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa prevenció
del càncer de mama, 4.
5763
Z) A la Pregunta RGE núm. 430/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visites d'inspectors a
centres (I).
5763
AA) A la Pregunta RGE núm. 431/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visites d'inspectors a
centres (II).
5763
AB) A la Pregunta RGE núm. 500/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a reobertura del baixador
Crist Rei d'Inca.
5763
AC) A la Pregunta RGE núm. 502/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a centres
públics.
5764
AD) A la Pregunta RGE núm. 507/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa identificativa
a centres públics.
5764
AE) A la Pregunta RGE núm. 508/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa identificativa
a centres públics de Mallorca.
5764
AF) A la Pregunta RGE núm. 509/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa identificativa
a centres públics de Menorca.
5764
AG) A la Pregunta RGE núm. 510/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa identificativa
a centres públics d'Eivissa.
5764
AH) A la Pregunta RGE núm. 511/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa identificativa
a centres públics de Formentera.
5765
AI) A la Pregunta RGE núm. 513/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a centres
concertats de Mallorca.
5765
AJ) A la pregunta RGE núm. 554/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a serveis socials
concertats.
5765
AK) A la Pregunta RGE núm. 556/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Pla estratègic
d'infància i adolescència.
5765
AL) A la Pregunta RGE núm. 604/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places d'inspecció (I).
5765
AM) A la Pregunta RGE núm. 605/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places d'inspecció (II).
5765
AN) A la pregunta RGE núm. 618/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge a Marroc.
5765

(I).

AO) A la pregunta RGE núm. 859/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Institut de Santa Margalida
5766

5720

BOPIB núm. 103 - 14 de juny de 2013

AP) A la Pregunta RGE núm. 860/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Institut de Santa Margalida
(II).
5766
AQ) A la Pregunta RGE núm. 861/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Institut de Santa Margalida
(III).
5766
AR) A la Pregunta RGE núm. 863/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Escola Elionor Bosch de
Santa Margalida (I).
5766
AS) A la Pregunta RGE núm. 865/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a nova escola a Can Picafort.
5766
AT) A la Pregunta RGE núm. 866/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a bomba contra incendis del
5766
ColAlegi Públic Vora Mar.
AU) A la Pregunta RGE núm. 893/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a exposicions en el Museu
de Mallorca (II).
5767
AV) A la Pregunta RGE núm. 926/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors que han
rebut els centres gestionats per la Fundació Àrea de Creació Acústica.
5767
AX) A la pregunta RGE núm. 1191/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer
2011.
5767
AY) A la Pregunta RGE núm. 1235/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cobrament de noves taxes
de llots (II).
5767
AZ) A la Pregunta RGE núm. 1416/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de control
pressupostari.
5768
BA) A la Pregunta RGE núm. 1476/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel Duran i
Saurina, d'Inca (V).
5768
BB) A les Preguntes RGE núm. 1477/13 a 1479/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relatives a CEIP Miquel
Duran i Saurina, d'Inca (VI a VIII).
5768
BC) A la pregunta RGE núm. 1492/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la Serra de
Tramuntana (V).
5768
BD) A les Preguntes RGE núm. 1528/13 i 1529/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractes
de l'empresa IBABSA (X i XI).
5768
BE) A la Pregunta RGE núm. 1558/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes de l'empresa
SEMILLA (XII).
5769
BF) A les Preguntes RGE núm. 1590/13 a 1602/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis i
treballs contractats per IBABSA (II a XIV).
5769
BG) A les Preguntes RGE núm. 1603/13 a 1616/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (I a XIV).
5769
BH) A les Preguntes RGE núm. 1624/13, 1627/13 i 1629/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
estudis i treballs contractats per SEMILLA (VIII, XI i XIII).
5769
BI) A la Pregunta RGE núm. 1625/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs contractats
per SEMILLA (IX).
5769
BJ) A la Pregunta RGE núm. 1628/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs contractats
per SEMILLA (XII).
5769
BK) A la Pregunta RGE núm. 1729/13 i 1730/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (I i II).
5770
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BL) A la Pregunta RGE núm. 1737/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs tècnics
de l'Institut Balear de la Joventut (IX).
5770
BM) A les Preguntes RGE núm. 1743/13 a 1745/13, 1752/13 i 1745/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (I a III, X i XIII).
5770
BN) A la Pregunta RGE núm. 1746/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (IV).
5770
BO) A la Pregunta RGE núm. 1747/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (V).
5770
BP) A la Pregunta RGE núm. 1748/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (VI).
5770
BQ) A la Pregunta RGE núm. 1749/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (VII).
5771
BR) A la Pregunta RGE núm. 1750/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (VIII).
5771
BS) A la Pregunta RGE núm. 1751/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (IX).
5771
BT) A la Pregunta RGE núm. 1753/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (XI).
5771
BU) A la Pregunta RGE núm. 1754/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (XII).
5771
BV) A la Pregunta RGE núm. 1756/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (XIV).
5771
BX) A les Preguntes RGE núm. 1776/13 i 1778/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractes
de la Conselleria de Presidència (VI i XII).
5772
BY) A la Pregunta RGE núm. 1935/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadaments
a l'empresa GEIBSAU.
5772
BZ) A la Pregunta RGE núm. 1947/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadaments
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
5772
CA) A la Pregunta RGE núm. 2154/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes Balears,
ocupació de via pública, 3.
5772
CB) A la Pregunta RGE núm. 2158/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes Balears,
tendals, 1.
5772
CC) A la Pregunta RGE núm. 2333/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Àrea de Creació Acústica ACA).
5772
CD) A la Pregunta RGE núm. 2365/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'EPRTVIB.
5773
CE) A la Pregunta RGE núm. 2381/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut d'Estudis Baleàrics de l'any 2012.
5773
CF) A la Pregunta RGE núm. 2391/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Ràdio de les Illes Balears, SA.
5773
CG) A la Pregunta RGE núm. 2398/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Televisió de les Illes Balears, SA.
5774
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CH) A la Pregunta RGE núm. 2403/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a personal propi d'IB3
Televisió a Formentera.
5774
CI) A les Preguntes RGE núm. 2416/13 i 2417/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Fons i Aguiló, relatives a reunions
del conseller de Turisme amb els consells (I i II).
5774
CJ) A la Pregunta RGE núm. 3085/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a volum de passatgers
residents per a rutes marítimes (XX).
5774
CK) A les Preguntes RGE núm. 3396/13 i 3397/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a projectes
d'obra pública i/o tècnics (VI i VII).
5774
CL) A la Pregunta RGE núm. 3533/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel M. Oliver i Sagreras, relativa a habilitacions per
a guia turístic.
5774

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 6185/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, sobre la liberalització de la quota lletera l'any 2015.
5775

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5993/13.

5775

B) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6494/13, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet el
Decret Llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d'impuls de les zones turístiques madures; convocatòria de
sessió plenària extraordinària i habilitació dels dies necessaris.
5775
C) Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 4438/13, 4439/13
i 3685 a 3688/13.
5775
D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5215/13.

5775

4. INFORMACIONS
A) Substitució a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'educació de totes les forces
polítiques representades
5776

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5719/13, relativa a política general en cultura, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari MÉS, RGE núm.
5953/13, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir, amb els diferents colAlectius vinculats
amb el món cultural, un diàleg permanent i constructiu que
serveixi per recuperar el nostre tan malmès teixit cultural.

9. 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.
10. 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.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per tal de dur a terme la
construcció d’un museu a l’illa de Formentera, en coordinació
amb el Consell Insular de Formentera.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l’acord de l’Ajuntament d’Alcúdia, així
com de la resta d’ajuntaments de les Illes, que modifica la
relació de llocs de treball i s’hi estableix el requisit de
coneixement de la llengua catalana en tota la seva plantilla."
A la seu del Parlament, a 11 de juny de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

2. 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.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar i estimular la indústria cultural de la
nostra comunitat.
4. 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.
5.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.
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1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5822/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política general en matèria
d'aigües.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.

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

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni Alorda i
Gabriel Bauzá.

8. 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

preinscripció en els centres educatius públics. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Ordre de Publicació

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

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5823/13, de
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Fortuna. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny 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 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 101, de 31 de maig de 2013).

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

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5843/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures per al sector
comercial. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny 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 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5845/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a creació d'ocupació. (BOPIB
núm. 101, de 31 de maig de 2013).

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

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5847/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a drets dels treballadors del
sector públic autonòmic. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 31
de maig de 2013).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5838/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés telemàtic de

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
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Ordre de Publicació

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
K)
Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5846/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a objectiu de dèficit. (BOPIB núm. 101, de
31 de maig de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 101, de 31 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.

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 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5839/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concurs escolar Consumópolis
8. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 31 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 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5834/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a meses de batles. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta 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 a la internacionalització. (BOPIB núm. 101, de
31 de maig de 2013).

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

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 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny 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 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5835/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a associació de municipis entre
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Llubí i Maria de la Salut. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

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

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5840/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació. (BOPIB
núm. 101, de 31 de maig de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny de 2013, rebutjà els Punts 1, 2, 6, 9, 12 a 17 i 19 de la
Moció RGE núm. 5719/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en cultura.(BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
1.5. INFORMACIONS

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5821/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a propostes relatives a dèficit i al
finançament de les Illes Balears. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

A)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.

Ordre de Publicació

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del Primer Dia Mundial de les Mares i els Pares.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Duran i Cladera.

"Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del Primer Dia Mundial
de les Mares i els Pares
La resolució de Nacions Unides 67/292, de 17 de setembre
de 2012, aprovada per l’assemblea general:

2. COMISSIONS PARLAMENT

Primer. Decideix proclamar dia 1 de juny Dia Mundial de
les Mares i els Pares, per tal que s’observi anualment en honor
de les mares i els pares a tot el món.
Segon. Convida els estats membres a què celebrin el Dia
Mundial de les Mares i els Pares, colAlaborant plenament amb
la societat civil, en particular fent participar els joves i els nins
i les nines.
Tercer. SolAlicita al secretari general que adreci la present
resolució a l’atenció de tots els estats membres, les
organitzacions del sistema de les Nacions Unides i les
organitzacions de la societat civil, per tal que el dia s’observi de
la forma adient.
Aquesta declaració institucional demana a tots els diputats
i diputades que se sumin a la iniciativa de treballar en les línies
d’actuació de l’ONU cap a les famílies.
Per tot açò, tots els grups parlamentaris del Parlament de les
Illes Balears i el diputat i la diputada no adscrits signen la
següent declaració institucional:

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 de juny de 2013, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4435/13, relativa a la creació
i al manteniment del registre de càncer poblacional de les Illes
Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a la dotació adequada amb
recursos materials i humans del Registre Poblacional del Càncer
de Mallorca."
A la seu del Parlament, a 11 de juny de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Primer. El Parlament de les Illes Balears acorda adherir-se
a la celebració del Dia Mundial de les Mares i els Pares,
promogut per l’Assemblea General de l’ONU.
Segon. El Parlament de les Illes Balears se suma a la
iniciativa de treballar en les línies d’actuació de l’ONU cap a
les mares i pares, que tenen la responsabilitat primària en la
criança i protecció dels fills i filles.
I tercer. El Parlament de les Illes Balears agraeix a totes les
generacions de mares i pares, passades, presents i futures, els
seus esforços i cura en la tasca més important per a la nostra
societat balear, la de formar persones amb valors en un estat
social i democràtic de dret."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny del 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Duran i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 8281/12, de llei balear de residus i sòls contaminants.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de juny del 2013, no prengué en consideració, per 24 vots a
favor, 30 en contra i 1 abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS i publicada
en el BOPIB núm. 70, de 2 de novembre del 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny del 2013.
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de juny de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1017/13, relativa a solidaritat amb les dones de l'Índia,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
solidaritat amb totes les dones violades a l'Índia.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a totes aquelles persones que a l'Índia estan realitzant accions
pacífiques per aconseguir canvis polítics i socials, amb la
finalitat d’evitar aquesta violència brutal contra les dones del
seu país.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que l’Agenda de relacions amb l'Índia inclogui la
demanda al Govern de Delhi perquè adopti i apliqui lleis més
estrictes contra les violacions a les dones, que implementi un Pla
nacional de prevenció i suport a les víctimes, i que desenvolupi
campanyes educatives per sensibilitzar i canviar les actituds dels
ciutadans.
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4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat del
present acord al Govern de l’Estat, al Congrés de Diputats, al
Senat i a l’Ambaixada de l'Índia."
A la seu del Parlament, a 11 de juny 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
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3127/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a renegociació de l'objectiu de dèficit.
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de juny de 2013, debaté la Pregunta RGE
núm. 7929/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llicències a
grans superfícies. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
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 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 de juny de 2013, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 4435/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la creació i el manteniment del registre de
càncer poblacional de les Illes Balears. (BOPIB núm. 97, de 3
de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2015/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei estatal de l'impost sobre els dipòsits a
les entitats de crèdit. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny 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 5 de juny de 2013, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 4851/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades. (BOPIB
núm. 99, de 17 de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5154/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a passeig de la Platja
d'Alcúdia. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de juny de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 4841/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millores energètiques a les Illes Balears. (BOPIB núm.
99, de 17 de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5218/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de mesures urgents
per tal de garantir la potabilitat de l'aigua a tots els municipis de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de juny de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 673/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular per a la dació en pagament. (BOPIB núm. 85,
de 8 de febrer de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura a la Conselleria d'Administracions Públiques i
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 (RGE núm. 4615/13 i
4648/13).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny de
2013, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, qui, acompanyada del director
general d'Interior, Emergències i Justícia, de la directora gerent
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de l'EBAP, del gerent de GEIBSAU, de la cap de Gabinet, de
l'adjunta responsable de Comunicació i de l'assessora tècnica,
informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de juny de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 6242/13, del Grup Parlamentari Socialista, de
bonificació de l'impost de transmissions i actes jurídics
documentats.

Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
sobre el Consorci de la Platja de Palma (RGE núm. 1181/13).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de juny de 2013, tengué lloc la
compareixença de la Sr. Conseller de Turisme, qui,
acompanyada del director general de Turisme, de la cap de
Gabinet i de la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb allò previst a l'article 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent
PROPOSICIÓ DE LLEI DE BONIFICACIÓ A
L'IMPOST DE TRANSMISSIONS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

2.5. INFORMACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ordre de Publicació

La crisi econòmica ha repercutit fortament en la situació dels
préstecs i crèdits hipotecaris. La cerca de solucions que evitin
que els propietaris d'un habitatge, que no puguin atendre el
pagament de les quotes hipotecàries, no tinguin per què
abandonar el seu domicili, ha motivat que cada vegada hi hagi
més acords entre les entitats creditícies i els deutors, tals com la
dació en pagament amb lloguer social, o la renegociació de
crèdits o préstecs hipotecaris.

A)

Retirada de l'escrit RGE núm. 4619/13, de solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny de
2013, fou retirat l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicitava la
compareixença de la consellera d'Administracions Públiques per
tal d'informar sobre les prioritats que es marca la nova
consellera en relació amb les polítiques aplicarà la seva
conselleria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ara bé, les persones que es troben en aquesta angoixant
situació, una vegada aconseguit l'acord amb l'entitat bancària,
han de fer front a l'Impost de Transmissions i Actes Jurídics
Documentats, quan la seva situació econòmica és dramàtica.
Per això és important que l'Administració Pública colAlabori
en la solució de problemes i no agreujant la situació de qui no
pot pagar les quotes hipotecàries del seu habitatge.
En la present llei es preveuen també bonificacions en la
quota de l'impost que grava determinades operacions com per
exemple la novació de crèdits hipotecaris, per equiparar aquesta
situació a les novacions de préstecs hipotecaris ja exemptes. En
aquesta mateixa línia de disminució de la pressió
fiscal quan es donen determinades circumstàncies, s'estableix
una bonificació en la quota en l'impost de transmissions
patrimonials oneroses que grava la transmissió a l'entitat
financera de l'habitatge habitual per part de la persona física que
no pot fer front al pagament del crèdit o préstec hipotecari. La
mateixa bonificació és aplicable als contractes d'arrendament
signats per ambdues parts, així com a la recompra efectuada pel
particular del seu habitatge.
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TÍTOL ÚNIC
Article únic
Bonificacions en la quota tributària de l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
1. Les primeres còpies d'escriptures públiques que documentin
la novació modificativa dels crèdits hipotecaris pactada de
comú acord entre el deutor i el creditor, sempre que aquest
últim sigui una de les entitats a les quals es refereix l'article 1 de
la Llei de l'Estat 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i
modificació de préstecs hipotecaris, i que la modificació es
refereixi al tipus d'interès inicialment pactat o vigent o a
l'alteració del termini del crèdit o a ambdues modificacions,
tenen una bonificació del cent per cent de la quota tributària de
l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en la modalitat d'actes jurídics documentats,
establerta per l'article 32.1 del Reial Decret legislatiu 1/1993, de
24 de setembre, amb un límit de 500.000 euros de base
imposable.
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A l'efecte d'aquestes bonificacions, es considera habitatge
habitual el que s'ajusta a la definició i els requisits establerts per
la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Disposició transitòria
La present llei serà aplicable a les operacions efectuades els
tres anys abans a la seva entrada en vigor.
Disposició final
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació.
Palma, 31 de maig de 2013.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
2. S'estableix una bonificació del dent per cent en la quota
tributària de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, en la modalitat de transmissions
patrimonials oneroses, en la transmissió de l'habitatge habitual
que efectuï el seu propietari en favor de l'entitat financera
creditora, o d'una filial immobiliària del seu grup, perquè no pot
fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris
concedits per a la seva adquisició, sempre que el transmissor
continuï ocupant l'habitatge mitjançant contracte d'arrendament
amb opció de compra signat amb l'entitat financera. Per poder
accedir a aquesta bonificació, la durada de l'esmentat contracte
d'arrendament ha de ser pactat, com a mínim, per deu anys,
sense perjudici del dret de l'arrendatari de tornar a adquirir
l'habitatge abans de la finalització d'aquest termini. L'import
màxim d'aquesta bonificació es fixa en la quantia equivalent a
l'aplicació del tipus impositiu sobre els primers 100.000 euros
de base imposable.
3. S'estableix una bonificació del cent per cent en la quota
tributària de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats en els següents casos i condicions:
a) Els contractes d'arrendament amb opció de compra
signats entre les entitats financeres creditores, o una filial
immobiliària del seu grup, i els propietaris que transmeten la
propietat del seu habitatge habitual a aquestes entitats. Els
contractes d'arrendament han de realitzar-se sobre els habitatges
habituals que es transmeten. Aquesta bonificació es fa extensiva
a l'opció de compra.
b) L'adquisició dels habitatges per part de les persones
físiques que, en no fer front als pagaments, havien transmès
l'habitatge a l'entitat financera creditora o a una filial
immobiliària del seu grup i que, posteriorment, i en el termini
de deu anys des d'aquesta transmissió, ho tornen a adquirir.
4. Les bonificacions a les quals es refereix aquest article
s'apliquen si es compleixen els següents requisits:
a) Els titulars de l'habitatge són persones físiques.
b) Es tracta del seu habitatge habitual.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6474/13, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 5822/13, relativa a política
general en matèria d'aigües. (Mesa de 12 de juny de 2013).
Palma, a 12 de juny 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 MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5822/13,
relativa a política general en matèria d'aigües, la moció següent.
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a recuperar totes les mesures en favor de la
conservació del recurs aigua que figuraven a la proposta de Pla
hidrològic aprovada pel Consell de Govern el mes de febrer de
2011 i que han estat eliminades en el projecte de pla hidrològic
que s’ha sotmès recentment a informació pública.
Segon. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
Govern de les Illes Balears no hagi justificat les modificacions
que introduïa en el text del PHIB en un debat públic i obert amb
la ciutadania abans i durant la informació pública.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a mantenir la delimitació de les zones humides
prevista en l’aprovació del PHIB de febrer de 2011 i a evitar
actuacions urbanístiques que malmenin els valors ambientals
d’aquests espais.
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Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconèixer el caràcter normatiu dels annexos del PHIB en profit
de la seguretat jurídica.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a lliurar-li una taula amb els drets d’extracció
d’aigües subterrànies de cada unitat hidrogeològica de les Illes
Balears, precisa o aproximada, en especial dels aqüífers
classificats segons el Pla vigent.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no permetre noves concessions sobre aqüífers
sobreexplotats, tret que es compensin amb baixes de drets
d’extracció sobre els dits aqüífers. En aquest sentit, el
Parlament insta el Govern a revisar i controlar els drets privats,
les concessions i autoritzacions existents, començant pels que
afectin aqüífers sobreexplotats.
Setè. El Parlament insta el Govern a recuperar la previsió de
plans de seguiment i la gestió de les masses d’aigua.
Vuitè. El Parlament insta el Govern a adoptar les mesures
escaients per actuar sobre les pèrdues de les xarxes municipals,
a promoure xarxes separatives i a garantir la potabilitat de
l’aigua en els subministraments municipals.
Novè. El Parlament insta el Govern a exigir que els
planejaments urbanístics prevegin les infraestructures
hidràuliques adients i el subministrament d’aigua suficient per
al conjunt de la població que prevegin, preveient que els costos
aniran a càrrec dels promotors.
Desè.- El Parlament insta el Govern a no considerar els usos
recreatius i els “altres aprofitaments” amb prioritat als usos
ambientals.
Onzè. El Parlament insta el Govern a mantenir l’autorització
hidràulica per als pous de menys de 7.000 m3, de manera
especial en els aqüífers sobreexplotats.
Dotzè. El Parlament insta el Govern a garantir que els
titulars dels pous faran arribar a l’administració hidràulica tota
la informació necessària per a una correcta gestió del recurs.
Tretzè. El Parlament insta el Govern a mantenir el règim
d’extraccions d’aigua costanera que preveia el projecte de PHIB
aprovat pel Consell de Govern de febrer de 2011.
Catorzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a revisar en profunditat el règim d’explotació
de les dessaladores per evitar costs excessius, retornant-ne la
titularitat al Ministeri si així ho recomanessin els estudis
pertinents.
Quinzè. El Parlament de les Illes Balears recorda al Govern
de les Illes Balears que la llengua catalana és la llengua pròpia
de les Illes Balears i li exigeix una versió en català del PHIB.
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 6159/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 1. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 2. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 3. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 4. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 5. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6164/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 6. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6165/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 7. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6166/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 8. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6167/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs 9. (Mesa de 12 de juny de
2013).
RGE núm. 6168/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera 1. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6169/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera 2. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6170/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera 3. (Mesa de 12 de juny de 2013).
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RGE núm. 6244/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris de zonificació escolar al municipi d'Eivissa. (Mesa de
12 de juny de 2013).

RGE núm. 6393/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària (I). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6245/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espais per a la nova oferta d'anglès de les EOI. (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6394/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària (II). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6246/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació de la plantilla de professors d'anglès de les EOI.
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6395/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària (III). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6247/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost per a l'ampliació de la plantilla de professors
d'anglès. (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6396/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (I).
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6384/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de taxes. (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6397/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (II).
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6385/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (I). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6386/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (II). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6387/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (III). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6388/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (IV). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6389/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (V). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6390/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (VI). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6391/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (VII). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6392/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (VIII). (Mesa de 12
de juny de 2013).

RGE núm. 6398/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (IV).
(Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6399/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (V).
(Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6400/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (VI).
(Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6401/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (VII).
(Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6402/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(VIII). (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6403/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (IX).
(Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6404/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (X).
(Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6405/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (XI).
(Mesa de 12 de juny de 2013).
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RGE núm. 6406/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (XII).
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6418/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XXV). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6407/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XIII). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6419/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XXVI). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6408/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XIV). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6420/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XXVIII). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6409/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (XV).
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6421/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (I). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6410/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XVII). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6422/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (II). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6411/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XVIII). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6423/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (III). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6412/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XIX). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6424/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (IV). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6413/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (XX).
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6425/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (V). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6414/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XXI). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6426/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (VI). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6415/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XXII). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6427/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (VII). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6416/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XXIII). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6428/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (VIII). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6417/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment
(XXIV). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6429/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (IX). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6430/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (X). (Mesa de 12 de
juny de 2013).
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RGE núm. 6431/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XI). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6443/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXIII). (Mesa de 12
de juny de 2013).

RGE núm. 6432/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XII). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6444/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXIV). (Mesa de 12
de juny de 2013).

RGE núm. 6433/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XIII). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6445/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb organitzacions sindicals.
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6434/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XIV). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6446/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb Iberia. (Mesa de 12 de juny
de 2013).

RGE núm. 6435/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XV). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6447/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb organitzacions empresarials.
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6436/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XVI). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6448/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb grups del Congrés (I). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6437/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XVII). (Mesa de 12
de juny de 2013).

RGE núm. 6449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb grups del Congrés (II).
(Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6438/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XVIII). (Mesa de 12
de juny de 2013).

RGE núm. 6450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb grups del Senat (I). (Mesa de
12 de juny de 2013).

RGE núm. 6439/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XIX). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6451/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb grups del Senat (II). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6440/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XX). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6452/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AESA. (Mesa de 12 de juny
de 2013).

RGE núm. 6441/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXI). (Mesa de 12 de
juny de 2013).

RGE núm. 6453/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (I). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6442/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXII). (Mesa de 12
de juny de 2013).

RGE núm. 6454/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (II). (Mesa
de 12 de juny de 2013).
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RGE núm. 6455/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (III). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6468/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deficient alimentació entre infants. (Mesa de 12 de juny de
2013).

RGE núm. 6456/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Govern d'Espanya. (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6482/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a can Foradí
(I). (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6457/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb les companyies (I). (Mesa de
12 de juny de 2013).
RGE núm. 6458/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb les companyies (II). (Mesa
de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6459/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
de la Conselleria de Turisme amb les companyies (III). (Mesa
de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6483/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a can Foradí
(II). (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6484/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a can Foradí
(III). (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6489/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
de renovació sense consumir un metre quadrat de sòl. (Mesa de
12 de juny de 2013).
RGE núm. 6490/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per reactivar l'economia. (Mesa de 12 de juny de 2013).

RGE núm. 6460/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització del servei de control d'aeroports (I). (Mesa de 12
de juny de 2013).
RGE núm. 6461/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització del servei de control d'aeroports (II). (Mesa de
12 de juny de 2013).
RGE núm. 6462/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització del servei de control d'aeroports (III). (Mesa de
12 de juny de 2013).

Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció voluntària de l'embaràs 1.

RGE núm. 6463/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a infants amb una alimentació deficient. (Mesa de 12 de juny
de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat
als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de 2012 al 31 de
maig de 2013?

RGE núm. 6464/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractes de serveis de l'àrea de Benestar Social. (Mesa de
12 de juny de 2013).
RGE núm. 6465/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractes per a la gestió de serveis públics. (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6466/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractes de colAlaboració publicoprivada. (Mesa de 12 de
juny de 2013).

Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció voluntària de l'embaràs 2.

RGE núm. 6467/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deficient alimentació entre alumnes. (Mesa de 12 de juny de
2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de
2012 al 31 de maig de 2013?
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Vicenç Thomàs i Mulet.
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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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció voluntària de l'embaràs 3.

Interrupció voluntària de l'embaràs 6.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat
a les clíniques privades a la nostra comunitat autònoma i que
hagin de ser abonades per l'Ib-salut, desglossat per clínica
privada, des de dia 1 de gener de 2012 al 31 de maig de 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de
2012 al 31 de maig de 2013?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Interrupció voluntària de l'embaràs 4.

Interrupció voluntària de l'embaràs 7.
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut per
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les
clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma,
desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2012 al
31 de maig de 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc des de dia 1 de gener de
2012 al 31 de maig de 2013?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció voluntària de l'embaràs 8.
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital,
el mes de maig de 2013?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Interrupció voluntària de l'embaràs 9.

Llistes d'espera 3.

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital, el mes de maig de 2013?

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
prova complementària a dia 31 de maig de 2013.

Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.

Llistes d'espera 1.
Criteris de zonificació escolar al municipi d'Eivissa.
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 31 de maig de 2013.

Quins són els criteris aplicats a l'hora d'establir la zonificació
escolar al municipi d'Eivissa?
Palma, a 5 de juny de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera 2.
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) i per especialitats a dia 31 de maig de 2013.
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Espais per a la nova oferta d'anglès de les EOI.
Amb quins espais compta la conselleria per tal de dur a
terme la nova oferta de classes d'anglès a les EOI a cadascuna
de les Illes?
Palma, a 5 de juny de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

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

Ampliació de la plantilla de professors d'anglès de les EOI.

Declaració d'obligacions de servei públic (I).

Quina ampliació de plantilla de professors d'anglès es
preveu per tal de cobrir la nova oferta de places d'anglès a les
EOI, desglossat per illes?

Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar el
primer any de funcionament, que la tarifa de referència
establerta a la declaració d'obligacions de servei públic entre
Menorca i Madrid s'ajusta al cost efectiu del servei
(considerades a més les compensacions establertes)?

Palma, a 5 de juny de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pressupost de l'ampliació de la plantilla de professors d'anglès.
Amb quin pressupost compta la conselleria per tal de fer
front a l'ampliació de la plantilla de professors d'anglès?
Palma, a 5 de juny de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Declaració d'obligacions de servei públic (II).
Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar el
primer any de funcionament, que la tarifa de referència
establerta a la declaració d'obligacions de servei públic entre
Menorca i Madrid s'ajusta a la conveniència d'impulsar la
reactivació econòmica de l'illa de Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Sistema de taxes.
Ha estudiat la Conselleria de Turisme models alternatius a
l'actual sistema de taxes aeroportuàries dels aeroports de les
Illes Balears per tal de proposar-los al Ministeri de Foment amb
la intenció de millorar així la competitivitat dels nostres
aeroports?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Declaració d'obligacions de servei públic (III).
Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar el
primer any de funcionament, que les franges horàries d'activitat
establertes per als dies laborables a la declaració d'obligacions
de servei públic entre Menorca i Madrid s'ajusten a les
necessitats dels ciutadans de Menorca i a l'activitat econòmica?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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

Declaració d'obligacions de servei públic (IV).

Declaració d'obligacions de servei públic (VII).

Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar
el primer any de funcionament, que els mesos d'activitat
establerts a la declaració d'obligacions de servei públic entre
Menorca i Madrid s'ajusten a les necessitats dels ciutadans de
Menorca i a l'activitat econòmica?

Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar el
primer any de funcionament, que el nombre de freqüències
establert per als dissabtes, diumenges i festius a la declaració
d'obligacions de servei públic entre Menorca i Madrid s'ajusta
a les necessitats dels ciutadans de Menorca i a l'activitat
econòmica?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Declaració d'obligacions de servei públic (V).
Declaració d'obligacions de servei públic (VIII).
Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar
el primer any de funcionament, que les capacitats establertes a
la declaració d'obligacions de servei públic entre Menorca i
Madrid s'ajusten a les necessitats dels ciutadans de Menorca i
a l'activitat econòmica?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar el
primer any de funcionament, que les condicions horàries
establertes per als dissabtes, diumenges i festius a la declaració
d'obligacions de servei públic entre Menorca i Madrid s'ajusten
a les necessitats dels ciutadans de Menorca i a l'activitat
econòmica?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Declaració d'obligacions de servei públic (VI).
Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar
el primer any de funcionament, que el nombre de freqüències
establert els dies laborables a la declaració d'obligacions de
servei públic entre Menorca i Madrid s'ajusta a les necessitats
dels ciutadans de Menorca i a l'activitat econòmica?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissió vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària (I).
Considera el Sr. Conseller de Turisme que seria convenient
la constitució a l'aeroport d'Eivissa d'una comissió de
coordinació vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària
de les Illes Balears?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària
(II).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (II).

Considera el Sr. Conseller de Turisme que seria convenient
la constitució a l'aeroport de Menorca d'una comissió de
coordinació vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària
de les Illes Balears?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre els horaris d'obertura i
tancament de l'aeròdrom de Son Bonet?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària
(III).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (IV).

Considera el Sr. Conseller de Turisme que seria convenient
la constitució a l'aeroport de Palma d'una comissió de
coordinació vinculada al Comitè de Coordinació Aeroportuària
de les Illes Balears?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre el procés de reversió de
l'aeròdrom de Sant Lluís?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (I).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (V).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre la transferència a la
comunitat autònoma de l'aeròdrom de Son Bonet?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre la possible privatització
total o parcial de l'aeroport de Menorca?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (VI).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (IX).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre la possible privatització
total o parcial de l'aeroport de Palma?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta en relació amb la necessitat de
reglamentar, crear i constituir o no una comissió de coordinació
a l'aeroport de Menorca vinculada al previst comitè de
Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (VII).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre la possible privatització
total o parcial de l'aeroport d'Eivissa?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (VIII).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta en relació amb la creació i
constitució del Comitè de Coordinació Aeroportuària de les
Illes Balears?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (X).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta en relació amb la necessitat de
reglamentar, crear i constituir o no una comissió de coordinació
a l'aeroport de Palma vinculada al previst comitè de Coordinació
Aeroportuària de les Illes Balears?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XI).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta en relació amb la necessitat de
reglamentar, crear i constituir o no una comissió de coordinació
a l'aeroport d'Eivissa vinculada al previst comitè de Coordinació
Aeroportuària de les Illes Balears?
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Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XII).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XV).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment en relació amb l'ERO de la companyia
Iberia?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment sobre qualsevol qüestió relacionada amb el
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de ordenación de los transportes terrestres, y la Ley
21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea, actualment en
tramitació parlamentària, i en especial aquelles que facin
referència a la creació de noves taxes?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XIII).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre la possible implantació de
limitacions al percentatge de la bonificació del descompte de
resident?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XIV).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la data
de la formulació de la pregunta sobre qualsevol qüestió
relacionada amb el Proyecto de ley de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, actualment en tramitació
parlamentària, i en especial sobre aquelles qüestions
relacionades amb el descompte de resident?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XVII).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal d'aconseguir la declaració per a
l'aeroport de Palma de l'anomenada "cinquena llibertat
aeronàutica" o transport extern consecutiu?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XVIII).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XXI).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal d'aconseguir la declaració per a
l'aeroport de Menorca de l'anomenada "cinquena llibertat
aeronàutica" o transport extern consecutiu?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal d'aconseguir acabar amb
l'anomenada "competència ruïnosa" entre companyies que
operen a l'aeroport de Menorca?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XIX).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XXII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal d'aconseguir la declaració per a
l'aeroport d'Eivissa de l'anomenada "cinquena llibertat
aeronàutica" o transport extern consecutiu?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal d'aconseguir acabar amb
l'anomenada "competència ruïnosa" entre companyies que
operen a l'aeroport d'Eivissa?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XX).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XXIII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal d'aconseguir acabar amb
l'anomenada "competència ruïnosa" entre companyies que
operen a l'aeroport de Palma?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal de fer possible la imprescindible
inclusió a la legislació de la necessitat que les companyies aèries
incloguin a l'equipatge facturable sense cobrament addicional
aquells embalums que tenguin a veure amb el transport de
material de golf, submarinisme, etc., és a dir, d'activitats que
tenguin a veure amb el perfil turístic de les Illes?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XXIV).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XXVIII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment per tal de fer possible la desclassificació de
les instalAlacions de l'aeròdrom de Son Bonet per tal que deixi
de ser considerat d'interès general i pugui ser transferit a la
comunitat autònoma?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment en relació amb la possible millora dels
retards dels trànsit aeri origen/destinació Palma per
sobredemanda o concentració de la mateixa en dies i hores
concretes a l'estiu?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XXV).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (I).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment en relació amb la transferència efectiva de
les competències sobre instalAlacions aeroportuàries no
declarades d'interès general, d'acord amb l'article 30.5 de
l'Estatut d'Autonomia?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
durant la present legislatura i fins a la data de la formulació de
la pregunta sobre la transferència a la comunitat autònoma de
l'aeròdrom de Son Bonet?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (XXVI).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment en relació amb la possible millora de
capacitat de l'aeroport de Palma?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (II).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
durant la present legislatura i fins a la data de la formulació de
la pregunta sobre els horaris d'obertura i tancament de
l'aeròdrom de Son Bonet?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BI)

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (III).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (VI).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA durant la present legislatura i fins a la data de la
formulació de la pregunta sobre el procés de reversió de
l'aeròdrom de Sant Lluís?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
durant la present legislatura i fins a la data de la formulació de
la pregunta sobre la possible privatització total o parcial de
l'aeroport d'Eivissa?

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

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BJ)

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (IV).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (VII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA durant la present legislatura i fins a la data de la
formulació de la pregunta sobre la possible privatització total o
parcial de l'aeroport de Menorca?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
durant la present legislatura i fins a la data de la formulació de
la pregunta en relació amb la creació i constitució del Comitè de
Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (V).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (VIII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA durant la present legislatura i fins a la data de la
formulació de la pregunta sobre la possible privatització total o
parcial de l'aeroport de Palma?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
durant la present legislatura i fins a la data de la formulació de
la pregunta en relació amb la necessitat de reglamentar, crear i
constituir o no una comissió de coordinació a l'aeroport de
Menorca vinculada al previst Comitè de Coordinació
Aeroportuària de les Illes Balears?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (IX).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA durant la present legislatura i fins a la data de la
formulació de la pregunta en relació amb la necessitat de
reglamentar, crear i constituir o no una comissió de coordinació
a l'aeroport de Palma vinculada al previst Comitè de
Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
durant la present legislatura i fins a la data de la formulació de
la pregunta sobre qualsevol qüestió relacionada amb el Proyecto
de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
actualment en tramitació parlamentària, i especial sobre aquelles
qüestions relacionades amb el descompte de resident?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (X).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XIII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA durant la present legislatura i fins a la data de la
formulació de la pregunta en relació amb la necessitat de
reglamentar, crear i constituir o no una comissió de coordinació
a l'aeroport d'Eivissa vinculada al previst Comitè de
Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
sobre qualsevol qüestió relacionada amb el Proyecto de ley por
la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
ordenación de los transportes terrestres, y la Ley 21/2003, de
7 de julio, de seguridad aérea, actualment en tramitació
parlamentària, i en especial a aquelles que facin referència a la
creació de noves taxes aeroportuàries?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XI).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XIV).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA en relació amb l'ERO de la companyia Iberia?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
per tal d'aconseguir la declaració per a l'aeroport de Palma de
l'anomenada cinquena llibertat aeronàutica o transport extern
consecutiu?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XV).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XVIII).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA per tal d'aconseguir la declaració per a l'aeroport de
Menorca de l'anomenada cinquena llibertat aeronàutica o
transport extern consecutiu?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
per tal d'aconseguir acabar amb l'anomenada competència
ruïnosa entre companyies que operen a l'aeroport de Menorca?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XIX).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XVI).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA per tal d'aconseguir la declaració per a l'aeroport
d'Eivissa de l'anomenada cinquena llibertat aeronàutica o
transport extern consecutiu?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
per tal d'aconseguir acabar amb l'anomenada competència
ruïnosa entre companyies que operen a l'aeroport d'Eivissa?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XVII).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA per tal d'aconseguir acabar amb l'anomenada
competència ruïnosa entre companyies que operen a l'aeroport
de Palma?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XX).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
per tal de fer possible la imprescindible inclusió a la legislació
de la necessitat que les companyies aèries incloguin en
l'equipatge facturable sense cobrament addicional aquells
embalums que tenguin a veure amb el transport de material de
golf, submarinisme, etc., és a dir, d'activitats que tenguin a veure
amb el perfil turístic de les Illes?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXI).

Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXIV).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA per tal de fer possible la desclassificació de les
instalAlacions de l'aeròdrom de Son Bonet per tal que deixi de
ser considerat d'interès general i pugui ser transferit a la
comunitat autònoma?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AENA
en relació amb la possible millora dels retards de trànsit aeri
origen/destinació Palma per sobredemanda o concentració de la
mateixa en dies i hores concretes a l'estiu?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXII).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA en relació amb la transferència efectiva de les
competències sobre instalAlacions aeroportuàries no declarades
d'interès general, d'acord amb l'article 30.5 de l'Estatut
d'Autonomia?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb organitzacions
sindicals.
Quines gestions ha fet amb les organitzacions sindicals la
Conselleria de Turisme en relació amb l'ERO de la companyia
Iberia?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA (XXIII).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA en relació amb la possible millora de capacitat de
l'aeroport de Palma?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb Iberia.
Quines gestions ha fet amb la companyia Iberia la
Conselleria de Turisme en relació amb el seu ERO?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

5750

BOPIB núm. 103 - 14 de juny de 2013

Gestions de la Conselleria de Turisme amb organitzacions
empresarials.
Quines gestions ha fet amb les organitzacions empresarials
la Conselleria de Turisme durant la present legislatura i fins a
la data de la formulació de la pregunta en relació amb l'ERE de
la companyia Iberia?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb grups del Senat (I).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Senat durant la present legislatura i fins
a la data de la formulació de la pregunta sobre qualsevol qüestió
relacionada amb el Proyecto de ley de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, actualment en tramitació
parlamentària, i en especial sobre aquelles qüestions
relacionades amb el descompte de resident?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Gestions de la Conselleria de Turisme amb grups del Congrés
(I).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats durant la present
legislatura i fins a la data de la formulació de la pregunta sobre
qualsevol qüestió relacionada amb el Proyecto de ley de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, actualment
en tramitació parlamentària, i en especial sobre aquelles
qüestions relacionades amb el descompte de residents?

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

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb grups del Congrés
(II).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats sobre qualsevol
qüestió relacionada amb el Proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los
transportes terrestres, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
seguridad aérea, actualment en tramitació parlamentària, i en
especial aquelles que facin referència a la creació de noves
taxes aeroportuàries?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Senat sobre qualsevol qüestió
relacionada amb el Proyecto de ley por la que se modifica la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea,
actualment en tramitació parlamentària, i en especial aquelles
que facin referència a la creació de noves taxes aeroportuàries?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb AESA.
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AESA
sobre qualsevol qüestió relacionada amb el Proyecto de ley por
la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
ordenación de los transportes terrestres, y la Ley 21/2003, de
7 de julio, de seguridad aérea, actualment en tramitació
parlamentària, i en especial aquelles que facin referència a la
creació de noves taxes aeroportuàries?
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El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (I).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb la
Unió Europea per tal d'aconseguir la declaració per a l'aeroport
de Palma de l'anomenada cinquena llibertat aeronàutica o
transport extern consecutiu?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea
(II).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb la
Unió Europea per tal d'aconseguir la declaració per a l'aeroport
de Menorca de l'anomenada cinquena llibertat aeronàutica o
transport extern consecutiu?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb el Govern
d'Espanya.
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme davant el
Govern d'Espanya per tal d'assolir per als vols a o des dels
aeroports de les Illes Balears els paràmetres fiscals de Canàries?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb les companyies (I).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb les
companyies que operen a l'aeroport d'Eivissa per tal
d'aconseguir acabar amb l'anomenada competència ruïnosa?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea
(III).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb la
Unió Europea per tal d'aconseguir la declaració per a l'aeroport
d'Eivissa de l'anomenada cinquena llibertat aeronàutica o
transport extern consecutiu?
Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Gestions de la Conselleria de Turisme amb les companyies (II).
Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb les
companyies que operen a l'aeroport de Palma per tal
d'aconseguir acabar amb l'anomenada competència ruïnosa?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions de la Conselleria de Turisme amb les companyies (III).

Liberalització del servei de control d'aeroports (III).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb les
companyies que operen a l'aeroport de Menorca per tal
d'aconseguir acabar amb l'anomenada competència ruïnosa?

Quina valoració mereix al Sr. Conseller de Turisme que
aeroport de Palma sigui el tercer menys puntual dels aeroports
espanyols?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Sra. Consellera de Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Liberalització del servei de control d'aeroports (I).

Infants amb una alimentació deficient.

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme de la
liberalització del servei de control de l'aeroport d'Eivissa?

Quins indicadors es fan servir per poder afirmar que no hi ha
hagut cap cas d'infants amb una alimentació deficient?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Sra. Consellera de Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Liberalització del servei de control d'aeroports (II).

Contractes de serveis de l'àrea de benestar social.

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme del
funcionament del servei de control de l'aeroport d'Eivissa durant
el procés de la seva liberalització?

Quina és la relació de contractes de serveis de l'àrea de
benestar social?

Palma, a 6 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 6 de juny 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 a la Sra. Consellera de Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Contractes per la gestió de serveis públics.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina és la relació de contractes per la gestió de serveis
públics?

DB)
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.

Palma, a 6 de juny de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Can Foradí (I).
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 a la Sra. Consellera de Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data s'iniciaran les obres de la passarelAla per a
vianants de Can Foradí a Palma?
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractes de colAlaboració publicoprivada.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els contractes de colAlaboració publicoprivada?
Palma, a 6 de juny de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

DC)
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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Can Foradí (II).
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Sra. Consellera de Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deficient alimentació entre alumnes.
Quina és la relació de centres escolars d'educació infantil,
d'educació primària i d'educació secundària de les Illes Balears
consultats per conèixer si s'han detectat possibles casos d'una
deficient alimentació entre els seus alumnes?
Palma, a 6 de juny de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Quin pressupost pensa destinar a les obres de la passarelAla
per a vianants de Can Foradí a Palma?
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Can Foradí (III).
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Sra. Consellera de Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deficient alimentació entre infants.
Quines escoletes d'educació infantil s'han consultat per
conèixer si s'han detectat possibles casos d'una deficient
alimentació entre els infants?
Palma, a 6 de juny de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Han realitzat estudis sobre les característiques finals que ha
de tenir la passarelAla per a vianants de Can Foradí a Palma?
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Projectes de renovació sense consumir un metre quadrat de sòl.
Relació detallada dels més de cent projectes de renovació
que, segons la Conselleria de Turisme i Esports, està previst
executar a la Platja de Palma sense consumir un metre quadrat
de sòl.
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

RGE núm. 6500/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inici del curs escolar. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6501/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tècnica de
fractura hidràulica. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6502/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promeses
electorals incomplertes. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6503/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a menors pendents d'execució d'internament. (Mesa de 12 de
juny de 2013).
RGE núm. 6504/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
per prestació sanitària. (Mesa de 12 de juny de 2013).

Mesures per reactivar l'economia.
Relació detallada de les mesures per reactivar l'economia
que ha adoptat el Consorci de la Platja de Palma des del maig
del 2011?
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

RGE núm. 6505/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a marques
turístiques. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6506/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
substitució de la directora de l'IBD. (Mesa de 12 de juny de
2013).
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 6495/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sistema de beques. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6496/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències de joventut. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6497/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació de la Llei de funció pública. (Mesa de 12 de juny
de 2013).

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 al conseller corresponent de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sistema de beques
Quina opinió li mereix a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats la reforma del sistema de beques universitàries que
estudia el Ministeri d'Educació?
Palma, a 10 de juny de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

RGE núm. 6498/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radioteràpia de Can Misses. (Mesa de 12 de juny de 2013).
RGE núm. 6499/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desajust
pressupostari. (Mesa de 12 de juny de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Competències de joventut.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines passes pensa donar la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per completar el traspàs de les funcions
i els serveis de joventut al Consell de Mallorca?
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Inici del curs escolar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pensa, Sr. President, que en la situació actual podrà garantir
un inici del curs escolar sense conflictivitat?

C)
Palma, a 7 de juny de 2013.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Sra. Consellera, per què vol modificar la Llei de funció
pública amb un decret llei, en lloc de seguir la tramitació
parlamentària establerta en el reglament de la cambra?

G)

Palma, a 7 de juny de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Tècnica de fractura hidràulica.
Quines actuacions ha realitzat el conseller d'Agricultura,
Territori i Medi Ambient davant el Govern central per evitar que
s'autoritzi la tècnica de fractura hidràulica a les Illes Balears?

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

Palma, a 10 de juny de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Radioteràpia de Can Misses.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pot concretar quins són els motius tècnics o econòmics que
impediran iniciar el servei de radioteràpia des del primer dia
d'obertura del nou hospital de Can Misses?

H)

Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Promeses electorals incomplertes.
Sr. Conseller de Presidència, quantes promeses electorals ha
incomplert el Govern de les Illes Balears en aquests dos anys de
legislatura?

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Desajust pressupostari.
Com pensa cobrir el desajust pressupostari que provoca la
paralització dels tràmits per aprovar la llei de nous tributs?
Palma, a 7 de juny de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Palma, a 10 de juny de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Substitució de la directora de l'IBD.

I)

Sra. Consellera de Benestar Social, per quin motiu s'ha
decidit substituir la directora de l'Institut Balear de la Dona?

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

Palma, a 10 de juny de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Menors pendents d'execució d'internament.
Sra. Consellera de Benestar Social, quin és el nombre de
menors que estan pendents d'execucions d'internament?

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 10 de juny de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6469/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PITVI, 1,
a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de juny de 2013).

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

RGE núm. 6470/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PITVI, 2,
a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de juny de 2013).

Concurs de prestació sanitària.

RGE núm. 6471/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Plataforma pel Pacte Social per l'Educació, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de
juny de 2013).

Sr. Conseller de Salut, per quin motiu el Servei de Salut treu
a licitació un concurs per a la prestació d'assistència sanitària als
seus usuaris per valor de 8 milions d'euros?
Palma, a 10 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 6472/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Plataforma pel Pacte Social per l'Educació, 2, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
12 de juny de 2013).

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

RGE núm. 6473/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pacte
Social per l'Educació, 3, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de juny de 2013).
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Marques turístiques.
Sr. Conseller de Turisme, com valora que les principals
marques turístiques perdin valor d'ençà que és vostè el
responsable de protegir-les, millorar-les i potenciar-les?

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

Palma, a 10 de juny de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
PITVI, 1
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines iniciatives ha dut a terme el Sr. Conseller respecte de
les obres ferroviàries de les Illes Balears incloses en el Pla
d'infraestructures, transport i habitatge 2012-2014 del Ministeri
de Foment?
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Universitats: quines conseqüències tendrà l'anuncia de la
Plataforma de trencar les relacions amb el Govern?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
PITVI, 2
Quina valoració fa el Sr. Conseller de les inversions en
transport públic previstes al PITVI 2012-2014?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Pacte Social per l'Educació
El BOIB de 16 de març de 2013 publicava la Resolució del
conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 27 de febrer
de 2013, per la qual es creava la Comissió Tècnica i la Comissió
de Supervisió del Pacte Social per l'Educació de les Illes
Balears, integrada per representants de la Plataforma pel Pacte
Social per l'Educació (Cercle d'Economia, Federació de
directors de les Illes Balears, Escola Catòlica, UIV, COAPA i
CONFAECIB) i de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats: quantes vegades s'han reunit la Comissió Tècnica
i la Comissió de Supervisió i quines propostes han fet arribar a
la Conselleria d'Educació?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Plataforma pel Pacte Social per l'Educació
Els mitjans de comunicació del passat 4 de juny anunciaven
que la Plataforma pel Pacte Social per l'Educació rompia la seva
colAlaboració amb el Govern per la inoperància i la manca de
respostes de la Conselleria d'Educació a les seves propostes,
quina valoració i explicació en dóna la Sra. Consellera?

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

RGE núm. 5979/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regulació de les party boats, amb tramitació davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 12 de juny de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Plataforma pel Pacte Social per l'Educació, 2
El BOIB de 16 de març de 2013 publicava la Resolució del
conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 27 de febrer
de 2013, per la qual es creava la Comissió Tècnica i la
Comissió de Supervisió del Pacte Social per l'Educació de les
Illes Balears, integrada per representants de la Plataforma pel
Pacte Social per l'Educació (Cercle d'Economia, Federació de
directors de les Illes Balears, Escola Catòlica, UIV, COAPA i
CONFAECIB) i de la Conselleria d'Educació, Cultura i

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Exposició de motius
Als darrers anys està proliferant l’activitat turística coneguda
com Party Boats, una activitat que requereix d’una regulació
específica que ordeni i controli el seu exercici, de manera que es
garanteixi la seguretat de l’usuari, el respecte al medi ambient
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i la convivència amb la resta de productes turístics que
s’ofereixen a la nostra illa.

Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

L’activitat consisteix, principalment, en l’organització
d’excursions colAlectives a bord d’una embarcació, en la qual,
a més, s’ofereix música, entreteniment i begudes alcohòliques
durant el trajecte de navegació.
Les administracions locals i autonòmiques han procurat, en
el marc de les seves competències, exercir control sobre aquest
tipus d’embarcacions i sobre l’activitat. D’aquesta manera, als
promotors de Party Boats se’ls requereix realitzar la
comunicació corresponent a l’òrgan autonòmic, disposar
d’assegurança de responsabilitat civil, respectar les mesures de
seguretat marítimes, els límits d’aforament, controlar els espais
de fondeig, respectar les marques de seguretat de les platges, no
envair els parcs naturals i controlar la contaminació acústica
dins els límits exigits.
Tot aquest control es realitza amb l’esforç de totes les
administracions locals competents, les administracions
autonòmiques i també les estatals que es troben a la nostra illa.
Aquest esforç conjunt es creu és suficient per al control de
l’activitat, però també és cert que existeix un objectiu clar que
va molt més enllà i és el de regular específicament aquesta
activitat. Tenint en compte aquesta voluntat de regulació dins
un àmbit competencial transversal, és l’Estat el que ha
d’assumir la responsabilitat del desenvolupament legal
d’aquesta regulació. De fet, la major part de l’activitat Party
Boats es realitza a la costa i en aigües interiors on les
competències pel que fa a la disciplina de l’activitat
corresponen al Govern de l’Estat i als organismes públics
dependents.
Evidentment, aquesta necessitat sorgeix perquè no existeix
una normativa actual que determini les condicions a les quals
hauria de quedar subjecta aquesta activitat, com tampoc que
determini la responsabilitat dels promotors davant el risc que
pot suposar per a les persones i per al nostre medi ambient el fet
de sobrepassar els límits raonables.
Per tot això, el Grup Popular del Parlament de les Illes
Balears presenta la següent

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 5357/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats sense promoure la publicitat
i la concurrència, d'acord amb normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
Des de la Direcció General d'Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement s'han tramitat les següents
subvencions sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.
Servei de Recerca:
Decret 73/2012, de 14 de setembre, pel qual es regula la
concessió d'una subvenció a la Universitat de les Illes Balears
per cofinançar quatre contractes "Ramón i Cajal" corresponents
a la convocatòria de l'any 2011. Per una quantitat de 191.563,56
en diferent anualitats:
Any 2012: 4.412,64 i.
Any 2013: 21.360,88 i.
Any 2014: 38.310,92 i.
Any 2015: 55.262,72 i.
Any 2016: 72.216,40 i.
Concepte: Cofinanciació de quatre contractes" Ramon y Cajal".
Els "Ramón y Cajal" estan promoguts pel Ministeri d'Economia
i Competitivitat per contractar doctors en institucions
d'investigació. La comunitat autònoma ajuda a la cofinanciació
d'aquests contractes.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la proliferació
de l’activitat turística coneguda com Party Boats i,
conseqüentment, la necessitat d’una regulació específica que
garanteixi la seguretat de l’usuari, el respecte mediambiental i
el respecte cap als altres productes que s’ofereixen a la nostra
illa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar la normativa específica que reguli
l’activitat coneguda com Party Boats atès que és l’òrgan
competent.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a assumir la urgència de la situació per establir uns límits
normatius, atès que, precisament el buit legal que existeix
actualment, afavoreix la proliferació d’una activitat que afecta
i pot posar en perill la integritat física de les persones així com
posa en risc la sostenibilitat d’un entorn tan sensible com és el
de les Illes Balears.

Servei d'Universitats.
Decret 16/2012, de 9 de març, pel qual es regula la concessió
d'una subvenció a la Universitat de les Illes Balears per impulsar
l'adaptació de les institucions universitàries a l'Espai Europeu
d'Educació Superior durant l'any acadèmic 2011-2012 (BOIB
núm. 37, de 10/03). Import 182116,81 euros.
Decret 15/2012, de 9 de març, pel qual es regula la concessió
d'una subvenció a la Universitat de les Illes Balears per impulsar
les escoles de doctorat durant l'any acadèmic 2011-2012. (BOIB
núm. 37, de 10/03). Import 85.776,46 euros.
Decret 17/2012, de 9 de març, pel qual es regula la concessió
d'una subvenció a la Universitat de les Illes Balears per
fomentar la integració dels professors titulars d'escoles
universitàries en el cos de professors titulars d'universitat durant
l'any acadèmic 2011-2012. (BOIB núm. 37, de 10/03). Import
34.244,09 euros.
Decret 79/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula la
concessió d 'una subvenció a la Universitat de les Illes Balears
per donar suport a les activitats de la Universitat Oberta per a
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Majors durant l'any acadèmic 2011-2012. (BOIB núm. 144, de
04/10) . Import 10.000,00 euros.
Decret 101/ 2012, de 14 de desembre, pel qual es regula la
concessió d'una subvenció al Consell Insular d'Eivissa per
moblar l'antic edifici de la Comandància Militar d'Eivissa, l'ús
del qual se cedeix a la UIB . Import 80.000,00 euros. (BOIB
núm 186, de 15/12).
Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Palma, 14 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 11192/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Institut Socieducatiu s'Estel. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Ordre de Publicació

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Institut
Socieducatiu S'Estel?

A la Pregunta RGE núm. 6748/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recuperació de
doblers pagats indegudament. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

No s'han dut a terme escriptures públiques d'alienació de
béns immobles.

B)

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quines actuacions ha dut a terme el Govern per recuperar
les quantitats indegudament pagades pel govern del president
Jaume Matas a l'Agència de Noticias Balear?

Ordre de Publicació
En aquests moments no hi ha sentència ferma, quan aquesta
es produeixi, es procedirà de manera adequada.
Palma, 17 d'abril de 2013.
El conseller:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació

F)
A les Preguntes RGE núm. 11195/12 i 11261/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació Menorquina de
l'Òpera. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació
Menorquina de l'Òpera? Relació de les escriptures.

C)
A la Pregunta RGE núm. 11116/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
fundació Balears a l'Exterior. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part de la Fundació Balears a l'Exterior fora del marc del Pla
Financer de Reequilibri.

Ordre de Publicació
G)

La Fundació Balears a l'Exterior no té béns immobles fora
del Pla Financer de Reequilibri.
Palma, 9 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 11204/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència de Cooperació Internacional 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 de
Cooperació Internacional de les Illes Balears?

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 11182/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Balears a l'Exterior. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Balears a
l'Exterior?
Cap.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no té béns immobles.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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H)
A la Pregunta RGE núm. 11207/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència Tributària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació
Balears a l'Exterior?
No hi ha cap relació.
Palma, 14 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Agència Tributària de
les Illes Balears?
Atès que l'Agència Tributària de les Illes Balears, des de
l'inici d'activitats, no ha formalitzat cap escriptura pública
d'alienació de béns immobles, no es pot adjuntar cap relació.
Palma, 11 de febrer de 2013.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 11254/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació de Pràctica Jurídica. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació de
Pràctica Jurídica?

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 11218/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de GESMA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de GESMA?
A GESMA no s'ha dut a terme cap escriptura d'alienació
d'immobles i per tant, no hi ha relació d'escriptures públiques
d'alienació de béns immobles.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El Consell de Govern de dia 30 d'abril de 1999, acordà
l'autorització per a al participació de la caib com a patró nat de
la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, juntament amb altres
entitats.
Els estatuts de la fundació disposen que representen als
patrons, prèvia designació per l'òrgan legal, o estatutàriament
competent a l'efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears.
En aquesta Direcció de l'Advocacia no consta cap relació
d'escriptures públiques d'alienació de béns immobles que s'hagin
dut a terme per part de la Fundació de Pràctica Jurídica.
En tot cas, seria més adient que a la present respongués la
Fundació a través del seu president.
Palma, 13 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 11240/12, 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).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que 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 n'ha gestionat cap.
Marratxí, 26 de febrer de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 11265/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Robert Graves. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació Robert
Graves?
La Fundació Robert Graves no ha dut a terme cap escriptura
pública d'alienació de béns immobles.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 11248/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Balears a l'Exterior. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
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Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 264/13 i 266/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a centre Es Mussol, desembre 2012, i a Centre Socioeducatiu
d'incorporació social, desembre 2012. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer 2013).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de
desembre i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol
i en el Centre socioeducatiu d'incorporació social?, detalleuho per setmanes.

D'acord amb el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, i els
articles 19 i 20 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, aquestes
mesures d'apliquen a partir de l'inici del curs 2012-2013.
Des de l'1 de setembre fins al final de l'any 2012 s'han
estalviat 6.759.000 euros en aquest concepte d'ensenyament
públic.
Pel que fa a l'ensenyament concertat, no hi ha hagut
increment d'horari lectiu per la qual cosa no s'han produït canvis
a la nòmina de pagament delegat i se segueixen abonant les
mateixes hores lectives que abans, és a dir, 24 hores per jornada
completa.
Palma, 15 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Desembre 2012
Del 3 al 9: cap
Del 10 al 16: cap
Del 17 al 23: cap
Del 24 al 30: cap.

Ordre de Publicació
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Q)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 332/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi amb
la reorganització del Departament d'Inspecció Educativa.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer 2013).

A la Pregunta RGE núm. 265/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Pinaret, desembre 2012. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer 2013).

Quants d'euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les
Illes Balears amb la reorganització del Departament
d'Inspecció Educativa?

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
desembre i amb quina mesura judicial en el centre Es
Pinaret?, detalleu-ho per setmanes.

D'acord amb el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, el Govern de les Illes Balears s'ha estalviat la
quantitat de 313.000 euros amb la reorganització del
Departament d'Inspecció Educativa.

O)

Desembre 2012
Del 3 al 9: cap
Del 10 al 16: cap
Del 17 al 23:
- internament de règim semiobert: 1
- permanència de cap de setmana al centre: 1
Del 24 al 30: cap
Total:
- internament de règim semiobert: 1
- permanència de cap de setmana en centre: 1
- internament règim obert: 0.
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 326/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per
l'aplicació de l'increment d'hores lectives. (BOPIB núm. 84,
d'1 de febrer 2013).
Quants d'euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les
Illes Balears amb l'aplicació de l'increment d'hores lectives
setmanals per al personal docent de les devuit a les vint hores
en l'ensenyament secundari públic, i de l'augment de les ràtios
alumne/professor fins els límits legals, augment de 35 a 37,30
hores setmanals de la jornada general de feina i
reorganització de l'horari lectiu de l'ensenyament secundari
obligatori tant a l'ensenyament públic com en el concertat?

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

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 337/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Sa Llonja. (BOPIB
núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Quines seran les activitats durant el 2013 a Sa Llonja?
La Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, a través del programa "Viu
la cultura", ha posat a disposició dels centres educatius la
possibilitats que els escolars visitin:
1. Sa Llonja de Palma, una de les representacions
arquitectòniques més belles i emblemàtiques del gòtic tardà
a Mallorca.
2. La primera visita a Sa Llonja s'inicià el 15 de maig de 2012.
3. La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats té previst
continuar amb les visites escolars a Sa Llonja durant aquest
2013.
4. Al nou programa d'activitats de "Viu la cultura" 2012-2013,
a l'apartat d'Història, Art i Ciències Socials apareix l'activitat
visita sa Llonja, a continuació mostram el contingut
d'aquesta activitat, tal i com s'explica en el programa:
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Sa Llonja de Palma és, d'entre els edificis del gòtic tardà
a Mallorca i, per extensió, dels de la Mediterrània, una de
les representacions arquitectòniques més belles i
emblemàtiques d'aquest estil. Des del programa "Viu la
cultura" us proposam una visita didàctica estructurada en
tres eixos principals: la història, la manifestació artística i
arquitectònica i la figura de l'artista constructor.
Els continguts d'aquests eixos s'adequaran a les
característiques i nivell educatiu del grup visitant.
1) Contextualització general de Mallorca al segle XV:
aspectes socials, polítics, econòmics i culturals, fent
referència especial al gremi de la mercaderia i a
l'organització de la ciutat gòtica.
2) La figura de Guillem Sagrera: aspectes biogràfics, la
formació i el contracte amb el ColAlegi de la Mercaderia.
3) Sa Llonja: característiques de l'arquitectura gòtica a
Mallorca i descripció formal de l'edifici, en el qual se
cercaran els trets estilístics més rellevants.
Adreçat a: educació primària, ESO i batxillerat.
Visites concertades: dimarts i dijous entre les 10.00 i les
14.00 h.
Preu: gratuït.
Durada: 50 minuts.
Nombre màxim d'alumnes: 30.
Està confirmada una exposició de Tony Cragg.
Juny/novembre 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 363/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a execució del
Parc Nacional de Cabrera, 1. (BOPIB núm. 84, de 1 de febrer
de 2013).
Quina partida ha estat transferida pel Govern de l'Estat a
la CAIB per al manteniment del Parc Natural de l'illa de
Cabrera els anys 2011 i 2012?
L'Estat no aporta una quantitat expressa per al manteniment
del parc, sinó que aquesta quantitat ve incorporada anualment
dins un instrument de finançament anomenat "fons de
suficiència".
Palma, 4 d'abril de 2013.
El conseller:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 388/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
prevenció del càncer de mama. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer
2013).

Ordre de Publicació

A la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social: a
quantes dones s'ha telefonat durant l'any 2012 per recordarlos que s'havien de fer una mamografia lligada al programa de
prevenció del càncer de mama?

A la Pregunta RGE núm. 342/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a colAlaboracions
institucionals. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

La citació per fer-se una mamografia en el PDPCMB es fa
per carta. No obstant això, el darrer quadrimestre del 2012 es va
centrar en un sector sanitari la citació a través d'un call center.

S)

Es tenen colAlaboracions previstes amb institucions
culturals d'altres indrets de parla catalana?
Òbviament, l'Institut d'Estudis Baleàrics està en contacte
amb altres institucions de parla catalana, amb les quals
colAlabora. Hi destacam:
• Conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans. Mitjançant aquest
conveni, l'IEB es compromet a difondre les publicacions de
l'IEC i de les seves seccions i societats filials a les Illes
Balears. També es programen actes de l'IEC a la seu de
l'IEB a Palma.
• ColAlaboració amb el Patronat Ramon Llull. Aquestes
relacions varen sorgir arran del conveni signat l'any 1985
entre els consellers de Cultura de les Illes Balears, de la
Generalitat de Catalunya i de la Generalitat de València.
L'objectiu del Patronat és l'edició de les obres en català de
Ramon Llull.
• L'IEB és membre de la Coordinadora de Centres d'Estudis
de Parla Catalana.
• Conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual
es comprometen a fer difusió comercial de les publicacions
de l'IEB.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Registres citacions
possibles

Dones localitzades

Citacions
efectives

Setembre

1.380

621

205

Octubre

2.394

494

271

Novembre

544

396

316

Desembre

2.904

972

263

TOTAL

7.222

2.483

1.055

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Any
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Citades

Explorades

Taxa de participació

V)
A la Pregunta RGE núm. 389/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
prevenció del càncer de mama. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer
2013).
A la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social: a
quantes dones s'han fet una mamografia lligada al programa
de càncer de mama durant l'any 2012?
Durant l'any 2012 s'ha citat a 25.443 dones i s'han realitzat
mamografies a 19.446, cosa que suposa un participació del
76,43%.
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 390/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
prevenció del càncer de mama, 3. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer 2013).
A la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social:
quantes dones que s'ha havien fet una mamografia durant
l'any 2012 lligada també al programa de càncer de mama
s'han tornat fer una mamografia durant l'any 2012 lligada
també al programa de càncer de mama?
Durant el 2012 s'han realitzat 15.969 exploracions
successives..
Gener: 1.285 dones
Febrer: 1.560 dones
Març: 1.037 dones
Abril: 1.149 dones
Maig: 2.030 dones
Juny: 1.417 dones
Juliol: 978 dones
Agost: 347 dones
Setembre: 1.671 dones
Octubre: 1.628 dones
Novembre: 1.701 dones
Desembre: 966 dones.
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

2007

29.805

19.800

66,43

2008

27.764

21.252

76,55

2009

36.111

24.198

67,01

2010

29.946

21.522

71,87

2011

24.877

19.117

76,85

2012

25.443

19.446

76,43

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 430/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visites
d'inspectors a centres (I). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer 2013).
Quins criteris es varen utilitzar per part dels inspectors
d'educació per visitar uns centres sí i altres no d'aquells que es
van adherir a la campanya Enllaça i abraça el teu centre?
S'ha fet un seguiment puntual als centres educatius dels
quals aquesta conselleria n'ha tingut constància per tal de vetllar
pel dret i compliment de la normativa vigent.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 431/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visites
d'inspectors a centres (II). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer
2013).
Atès que no tots els centres que es varen adherir a la
campanya Enllaça i abraça el teu centre han rebut la visita d'un
inspector d'Educació, ens podria confirmar el conseller
d'Educació, Cultura i Universitats si hi ha o no una possible
persecució d'alguns directors o directores i/o d'alguns centres?
No hi ha cap persecució de cap director o directora de centre
per part de la conselleria.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 391/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
prevenció del càncer de mama, 4. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer 2013).
A la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social:
quantes dones es varen fer mamografies lligades al càncer de
mama durant els anys 2007-2012? Se solAlicita que la relació
sigui anual.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 500/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a reobertura del
baixador Crist Rei d'Inca. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Reobrirà SFM el baixador cap a la barriada de Crist Rei a
l'estació del tren d'Inca durant l'any 2013?
La decisió de tancar l'accés a la barriada de Crist Rei obeeix
a la política de tancament d'estacions d'SFM. Aquest accés no
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es podia controlar adequadament amb els mitjans actuals. S'ha
decidit, per tant, clausurar aquest accés i centralitzar tant
l'entrada com la sortida al mateix costat de les vies fins que
sigui possible un control adequat. Això ha permès un millor
control dels accessos a l'estació.
Palma, 3 d'abril de 2013.
El conseller:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 502/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a
centres públics. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Quants de centres públics educatius no universitaris de la
CAIB no disposen de la placa identificativa a l'entrada de
l'edifici?
En principi, tots els centres públics educatius no
universitaris de la CAIB haurien de disposar de placa
identificativa. 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
AD)
A la Pregunta RGE núm. 507/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa
identificativa a centres públics. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).
Quants de centres públics educatius no universitaris no
disposen de logotip del Govern de les Illes Balears a la placa
identificativa de l'entrada de l'edifici?
El RD 119/2002 i el Decret 120/2002 assenyalen que els
rètols identificadors dels centres públics docents no
universitaris de la CAIB han de mostrar el seu logotip o el
logotip del Govern. No es disposa del cens de centres públics
docents no universitaris de la CAIB que mostren un o l'altre
logotip.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Segons el RD 119/2002 i el Decret 120/2002 els centres
docents poden exhibir a la placa identificativa el seu logotip o,
si no en tenen, l'escut de les Illes Balears. Hi ha centres que
exhibeixen un tipus de placa 8i altres els dos, un de cada model,
per la qual cosa no es disposa d'un cens sobre la situació de cada
centre a l'illa de Mallorca.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 509/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa
identificativa a centres públics de Menorca. (BOPIB núm. 85,
de 8 de febrer de 2013).
Quants de centres públics educatius no universitaris de
Menorca no disposen de logotip del Govern de les Illes Balears
a la placa identificativa de l'entrada de l'edifici?
Segons el RD 119/2002 i el Decret 120/2002 els centres
docents poden exhibir a la placa identificativa el seu logotip o,
si no en tenen, l'escut de les Illes Balears. Hi ha centres que
exhibeixen un tipus de placa 8i altres els dos, un de cada model,
per la qual cosa no es disposa d'un cens sobre la situació de cada
centre a l'illa de Menorca.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 510/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa
identificativa a centres públics d'Eivissa. (BOPIB núm. 85, de
8 de febrer de 2013).
Quants de centres públics educatius no universitaris
d'Eivissa no disposen de logotip del Govern de les Illes Balears
a la placa identificativa de l'entrada de l'edifici?
Segons el RD 119/2002 i el Decret 120/2002 els centres
docents poden exhibir a la placa identificativa el seu logotip o,
si no en tenen, l'escut de les Illes Balears. Hi ha centres que
exhibeixen un tipus de placa 8i altres els dos, un de cada model,
per la qual cosa no es disposa d'un cens sobre la situació de cada
centre a l'illa d'Eivissa.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 508/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa
identificativa a centres públics de Mallorca. (BOPIB núm. 85,
de 8 de febrer de 2013).
Quants de centres públics educatius no universitaris de
Mallorca no disposen de logotip del Govern de les Illes
Balears a la placa identificativa de l'entrada de l'edifici?
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Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 511/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a logo a la placa
identificativa a centres públics de Formentera. (BOPIB núm.
85, de 8 de febrer de 2013).

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 556/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Pla
estratègic d'infància i adolescència. (BOPIB núm. 85, de 8 de
febrer 2013).

Quants de centres públics educatius no universitaris de
Formentera no disposen de logotip del Govern de les Illes
Balears a la placa identificativa de l'entrada de l'edifici?

Quina és la dotació prevista en els pressuposts generals
del'Estat per al 2013 per al Pla estratègic d'infància i
adolescència?

Segons el RD 119/2002 i el Decret 120/2002 els centres
docents poden exhibir a la placa identificativa el seu logotip o,
si no en tenen, l'escut de les Illes Balears. Hi ha centres que
exhibeixen un tipus de placa 8i altres els dos, un de cada model,
per la qual cosa no es disposa d'un cens sobre la situació de cada
centre a l'illa de Formentera.

Als pressuposts generals de l'Estat mai no hi ha hagut cap
previsió pressupostària per al Pla estratègic nacional de la
infància i adolescència (PENIA).
Per a més informació sobre els pressuposts generals de
l'Estat pot consultar la pàgina web http://www.sepg.
pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos(pge2013
/Paginas/PGE2013.aspx.

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

El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 513/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a placa identificativa a
centres concertats de Mallorca. (BOPIB núm. 85, de 8 de
febrer de 2013).
Quants de centres concertats no universitaris de Mallorca
no fan constar a la seva placa identificativa que es tracta d'un
centre concertat amb el Govern de les Illes Balears?
El RD 2377/1985, que regula els concerts educatius i les
instruccions de funcionament d'aquests tipus de centres, no fa
referència als tipus de placa identificativa de què hagin de
disposar. Està en estudi l'elaboració de qualque regulació al
respecte. Per tant, no es disposa de cap cens dels centres
concertats de l'illa de Mallorca.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 554/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a serveis
socials concertats. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer 2013).
Quina és la quantitat que la CAIB té previst rebre per
desenvolupar els serveis socials concertats de cadascun dels
plans i programes prevists per al 2013?
Per a l'any 2013 del ministeri es rebran 528.958,84 euros i
per part de la CAIB s'aportaran 9.280.041,16 euros. D'aquesta
manera el finançament total de les actuacions derivades de
l'execució del Pla concertat de prestacions bàsiques serà de
9.809.000,00 euros.
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 604/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
d'inspecció (I). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer 2013).
Quan sortirà la convocatòria per cobrir les places
d'inspecció vacants?
La convocatòria per cobrir les places d'inspectors segueix els
tràmits legals corresponents i es publicarà una vegada finalitzats
aquests.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosc i Sans.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 605/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
d'inspecció (II). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer 2013).
Es cobriran totes les places d'inspecció vacants l'any 2013?

La convocatòria establirà el sistema per poder cobrir les
places vacants del cos d'Inspectors segons les necessitats del
sistema i les dotacions pressupostàries.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosc i Sans.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 618/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge a Marroc.
(BOPIB núm. 85, de 8 de febrer 2013).
Quina delegació del Govern de les Illes Balears ha viatjat
a Marroc?
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Sr. José Ramón Bauzá i Díaz, president de les Illes Baleares;
Sr. Antonio Gómez i Pérez, conseller de Presidència;
Sra. Lourdes Cardona i Ribas, secretària autonòmica de
Promoció Empresarial i Ocupació; Sra. María Moreno i Pons,
cap de la Secretaria de Premsa; Sr. Albert Candela i Milà, cap
de la Secretaria de Protocol i Relacions Públiques; Sra. Julia
Rubio i Mas, cap de gabinet del conseller de Presidència; Sra.
Elena Dávila i Centeno, responsable de comunicació del
conseller de Presidència; Sr. Miquel Àngel Frau del Cerro,
càmera oficial; Sr. Rafael Blanc i Botafull, fotògraf oficial; Sr.
Jesús Rodríguez i Herrera, cap de Seguretat del president; i Sr.
José Prieto i Suárez, oficial de Seguretat del president.
Palma, 18 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 859/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Institut de Santa
Margalida (I). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).
En quina situació es troba la segona fase de reordenació de
l'Institut de Santa Margalida?

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

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 863/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Escola Elionor Bosch
de Santa Margalida (I). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de
2013).
Existeixen peticions escrites per a l'adaptació dels banys de
l'Escola Elionor Bosch de Santa Margalida? Hi ha previsió
d'adaptar-los, tal com és preceptiu? Si n'és el cas, quan?
No tenim constància de cap petició relativa a la reforma i
adaptació dels banys de l'Escola Elionor Bosch.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 865/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a nova escola a Can
Picafort. (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

Es troba en estudi.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Està prevista la construcció d'una nova escola a Can
Picafort?
Actualment estam treballant amb l'Ajuntament de Santa
Margalida per definir la ubicació del nou CEIP de Can Picafort.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 860/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Institut de Santa
Margalida (II). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).
Existeix algun calendari d'actuacions quant a la segona
fase de reordenació de l'Institut de Santa Margalida?
En aquest moment, després d'acabar la primera fase de
l'ampliació de l'institut i la reforma del mur de seguretat, tots els
espais de l'IES Santa Margalida compleixen la normativa.
Està en estudi la segona fase de reordenació de l'IES.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 861/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Institut de Santa
Margalida (III). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).
S'ha dotat pressupostàriament, la segona fase de
reordenació de l'Institut de Santa Margalida, en el Pla d'obres
de l'IBISEC de l'exercici 2013?
En els pressuposts de l'IBISEC per al 2013 no es contempla
la segona fase de la reordenació de l'IES Santa Margalida.

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

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 866/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a bomba contra
incendis del ColAlegi Públic Vora Mar. (BOPIB núm. 86, de 15
de febrer de 2013).
Es té prevista alguna actuació per tal d'atendre i solucionar
el problema de la bomba contra incendis del ColAlegi Públic
Vora Mar, del municipi de Santa Margalida?
No. El problema que afecta a la bomba del sistema contra
incendis del CEIP Vora Mar es tracta d'una reparació, per la
qual cosa respon a l'Ajuntament de Santa Margalida atendre el
manteniment d'aquesta.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 893/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a exposicions
en el Museu de Mallorca (II). (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer
de 2013).

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 926/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a espectadors
que han rebut els centres gestionats per la Fundació Àrea de
Creació Acústica. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu de
Mallorca de l'any 2004 a l'any 2007 amb expressió dels títols
de les mostres, dates i nombre de visitants?

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 Àrea de Creació Acústica durant l'any 2012?

Exposicions en el Museu de Mallorca des de l'any 2004 a 2007:
1. El betlem de retall, del 23 de desembre de 2003 a 1'1 de
febrer de 2004.
2. Un món de llum, Setmana de la Ciència març 2004.
3. El betlem tradicional mallorquí, del 16 de desembre de 2004
al 13 de febrer de 2006.
4. Bruno Beran, del 22 de març al 15 de maig de 2005.
5. Pont de Mar Blava, del 17 de maig 2005 al 19 de juny 2005
en el marc del Dia Internacional del Museu.
6. El procés d'industrialització a les Illes Balears, en el marc de
les I Jornades de Patrimoni Industrial a les Illes Balears.
7. Eclipsi de Sol de 1905, Exposició Commemorativa, del 9 de
setembre al 16 d'octubre, en el marc de les Jornades de
Commemoració i Estudi 1905 - Eclipsi solar - 2005.
8. Béns Culturals: Degradació i Conservació, V Setmana de la
Ciència i la Tecnologia, del 7 al 20 de novembre.
9. De Pollentia a Alcúdia. Recull documental. Museu de
Mallorca, Sec. Monogràfica de Pollentia (Alcúdia), del 2 de
novembre al 23 de desembre.
10. De l'Arbre al Betlem, del 22 de desembre 2005 al 5 de
febrer 2006.
11 . Accidentes y prevención: Exposición de carteles españoles
del siglo XX, del 14 de setembre a 1'1 d'octubre.
12. Pere d'Alcàntara Penya i el seu temps que inclou El Nadal
en temps de Pere d'Alcàntara Penya, en el marc de les
l/Jornades de Patrimoni Industrial a les Illes Balears, del 21 de
desembre al 4 de febrer de 07.
13. Exposició "revòlvers-tenrum i membres fantasma" de Lluís
Juncosa, del 7 de novembre al 9 de desembre de 2007.
14. Béns culturals: degradació i conservació, del 6 de novembre
de 2007 al 6 de febrer de 2008.
15. El Nadal al Museu arran del Vè centenari del Missal
Mallorquí, del 20 de desembre de 2007 al 3 de febrer de 2008.
16. Botigues de Palma. Un abans i un després. Mostra
fotogràfica de Jaume Gual, del 20 de desembre de 2007 al 3 de
febrer de 2008.
Total visites:
2004: 23.054 visites
2005: 22.694 visites
2006: 24.081 visites
2007: 23.982 visites
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Els espectadors que han rebut els centres gestionats per la
Fundació Àrea de Creació Acústica durant l'any 2012, són:
• A les sales de la Fundació ACA: 3.502 espectadors.
• Activitats pròpies organitzades a altres espais culturals:
2.798 espectadors.
• XXXIII Encontre de Compositors: 3261 espectadors.
• Activitats fora de Mallorca: 1.138 espectadors.
Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 1191/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2011. (BOPIB núm. 88, de 28 de gener de 2013).
Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
GEIBSAU, en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquell
mes?
Sobre les nòmines de febrer del personal laboral de l'entitat
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU), us adjunt
llistat de les quanties totals de cadascun dels treballadors.
Marratxí, 18 de març de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.
El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 1235/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cobrament de
noves taxes de llots (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).
Quins informes jurídics han solAlicitat per tal d’aplicar la
taxa pel tractament de llots prevista per la Llei 13/2012, de 20
de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica
en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus,
aigües, altres activitats i mesures tributàries?
A instància del Govern de les Illes Balears, no s’ha solAlicitat
cap informe jurídic, ni en el moment de l’aprovació de la llei (ja
que la regulació de la tarifa en qüestió va ser introduïda per
esmena en el Parlament), ni respecte de l’aplicació efectiva de
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l’esmentada regulació, ja que competeix únicament i
exclusivament al Consell de Mallorca.
Palma, 2 d'abril de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 1416/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de
control pressupostari. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Quina és la retribució econòmica cobrada pel senyor
Joaquín Garcia, responsable de l'Oficina de Control
Pressupostari, desglossada per conceptes i pels anys 2011 i
2012?
El senyor Joaquín Garcia Martínez, director de l'Oficina de
Control Pressupostari, amb rang assimilat a director general, va
ser nomenat pel Decret 73/2011, de 8 de juliol.
D'acord amb les lleis de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les retribucions dels
directors generals per als anys 2011 i 2012 es fixen en les
quanties de sou, de complement de destinació i de complement
específic anual següents, referides a dotze mensualitats:
a) Sou: 14.393,37 euros.
b) Complement de destinació: 13.964,84 euros.
c) Complement específic: 20.379,87 euros.
Les pagues extraordinàries són d'una mensualitat del sou,
triennis, si s'escau, i complement de destinació. Durant l'any
2011 el senyor Garcia Martínez va rebre la part proporcional de
paga extra de desembre i durant l'any 2012 va rebre la paga
extra de juny.
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BB)
A les Preguntes RGE núm. 1477/13 a 1479/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relatives a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (VI a VIII). (BOPIB núm. 89,
de 8 de març de 2013).
Quan es té previst pagar les ajudes als llibres al CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca, corresponents als anys 2011
i 2012?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats té tots els
documents comptables tramitats, i resten pendents segons
liquiditat de tresoreria.
Palma, 20 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 1492/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la
Serra de Tramuntana (V). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).
Quins esdeveniments esportius que es duen a terme a la
Serra de Tramuntana han rebut suport pe part del Govern?
Els esdeveniments que en 2012 han resultat beneficiaris i
que es duen a terme a la Serra de Tramuntana són:
• Ultra Mallorca Serra de Tramuntana, per un import de
4.665,40 euros.
• Mallorca 312, per un import de 4.503,68 euros.
Palma, 13 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 1476/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel
Duran i Saurina, d'Inca (V). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).

Ordre de Publicació
BD)
A les Preguntes RGE núm. 1528/13 i 1529/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractes de l'empresa IBABSA (X i XI). (BOPIB núm. 89, de
8 de març de 2013).

Es té previst dotar l'escola Miquel Duran d'un conserge
que tengui cura del manteniment més urgent i elemental de les
instalAlacions, així com de les tasques de vigilància del recinte,
entrada, alarma (ara mateix sense funcionar), i totes quantes
funcions li siguin pròpies?

Relació de contractes menors subscrits els mesos d'octubre
i novembre de 2012 de l'empresa IBABSA.

D'acord al disposat a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006), a la
disposició addicional quinzena punt 2 s'estableix que, "la
conservació, el manteniment i vigilància dels edificis destinats
a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o
d'educació especial, correspondran al municipi respectiu".
Palma, 20 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Els mesos esmentats no s'ha subscrit cap contracte menor a
l'empresa IBABSA.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 1558/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (XII). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).

solAlicitud única i posterior gestió administrativa de les
dades.
Data de formalització del contracte, 4 de maig de 2012.
- De juny de 2012 a febrer de 2013: No s'ha contractat cap
estudi ni treball.
Palma, 4 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Relació de contractes menors subscrits el mes de desembre
de 2012 de l'empresa SEMILLA.
Contracte menor subscrit el mes de desembre de 2012:
Adjudicatari: A-07317753
Quantitat: 6.180,00 euros.
Palma, 9 d'abril de 2013.
El conseller:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BF)
A les Preguntes RGE núm. 1590/13 a 1602/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis
i treballs contractats per IBABSA (II a XIV). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).
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Ordre de Publicació
BH)
A les Preguntes RGE núm. 1624/13, 1627/13 i 1629/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a estudis i treballs contractats per SEMILLA (VIII, XI
i XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits els mesos d'agost, novembre de 2012 i gener de 2013.
No s'ha subscrit cap estudi ni treball dins el període
solAlicitat.
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits des del mes de febrer de 2012 al mes de febrer de
2013, per l'empresa IBABSA.

Ordre de Publicació
Els mesos de febrer, març, abril, juliol, agost, setembre,
octubre, novembre, desembre de 2012 i els mesos de gener i
febrer de 2013 no hi ha cap contracte subscrit d'estudi o treball
tècnic per l'empresa IBABSA.
El mes de maig: "Taxació edifici realitzada per l'empresa
TASALIA".
El mes de juny: "Control de rendiment lleter realitzat per
l'empresa TRAGSATEC".
Palma, 4 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BG)
A les Preguntes RGE núm. 1603/13 a 1616/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis
i treballs contractats per FOGAIBA (I a XIV). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits des del mes de gener de 2012 al mes de febrer de
2013, per l'empresa FOGAIBA.
- De gener a abril de 2012: No s'ha contractat cap estudi ni
treball.
- Maig 2012:
EC 2/2012, Serveis pel seguiment de la implantació de
les Normes ISO/IEC 27001- ISO/IEC 27002 a
l'organisme pagador de les Illes Balears (FOGAIBA).
EC 5/2012, Servei de suport en les tasques d'execució
del Pla de control de les parcelAles declarades a la

BI)
A la Pregunta RGE núm. 1625/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
contractats per SEMILLA (IX). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).
Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de setembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.
Contracte subscrit el mes de setembre de 2012 amb
l'empresa TECTOP, SL per les enquestes de preus.
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 1628/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
contractats per SEMILLA (XII). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).
Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de desembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.
Contracte subscrit el mes de desembre de 2012 amb
l'empresa ERNT & YOUNG, per a la realització de l'auditoria
financera.
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 1729/13 i 1730/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis
i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (I i II).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 1746/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(IV). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener i el mes de febrer de 2012 de l'Institut
Balear de la Joventut.

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'abril de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut, el mes de gener de 2012 i el
mes de febrer de 2012, no ha contractat ni estudis ni treballs
tècnics.

Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes d'abril de
2012, s'han pagat les següents factures a treballadors autònoms:
• Factura 11 0059: Francesc Vadell Rocamir.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 1737/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (IX). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 1747/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(V). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de setembre de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de maig de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut, el mes de setembre de 2012,
no ha contractat ni estudis ni treballs tècnics.

Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes de maig de
2012, s'han pagat les següents factures a treballadors autònoms:
• Factura 6668: Raimundo E. Vidal Buriel.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BM)
A les Preguntes RGE núm. 1743/13 a 1745/13, 1752/13 i
1745/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a factures pagades a treballadors autònoms
des de l'Institut Balear de la Joventut (I a III, X i XIII). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 1748/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(VI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms els mesos de gener, febrer, març, octubre de 2012
i gener de 2013 des de l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juny de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Des de l'Institut Balear de la Joventut, aquests mesos no hi
ha factures a treballadors autònoms.

Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes de juny de
2012, s'han pagat les següents factures a treballadors autònoms:
• Factures 12 0018 i 12 0019: Francesc Vadell Rocamir.
• Factures 710, 713, 676 i 677: Gregorio Bujosa Ferrer.
• Factura 10/2012: Angela Russi Alevedo.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 1749/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(VII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 1753/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(XI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juliol de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de novembre de 2012 des de l'Institut Balear
de la Joventut.

Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes de juliol de
2012, s'han pagat les següents factures a treballadors autònoms:
• Factura 11 0058: Francesc Vadell Rocamir.
• Factura 721: Gregorio Bujosa Ferrer.
• Factura 294: Pedro J. Suasi Caldentey.

Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes de novembre
de 2012, s'han pagat les següents factures a treballadors
autònoms:
• Factures 12 00162, 12 00163 i 12 00182: Juan M. Crespí
Mesquida.
• Factura 979: José L. Córcoles Tercero.
• Factura 12/0065: Rafael Romera Romero.
• Factura 2011/094: Amalia Montes Mascaró.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 1750/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(VIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'agost de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.
Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes d'agost de
2012, s'han pagat les següents factures a treballadors autònoms:
• Factura 30/12: Adan Escandell Garrido.
• Factures 306 i 335: Pedro J. Suasi Caldentey.
Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1751/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(IX). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de setembre de 2012 des de l'Institut Balear
de la Joventut.
Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes de setembre de
2012, s'han pagat les següents factures a treballadors autònoms:
• Factura 12 00126: Juan M. Crespí Mesquida.
• Factura 246: José L. Fiol Roca.
• Factures 733 i 742: Gregorio Bujosa Ferrer.
Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 1754/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(XII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de desembre de 2012 des de l'Institut Balear
de la Joventut.
Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes de desembre
de 2012, s'han pagat les següents factures a treballadors
autònoms:
• Factura 2012 026: Amalia Montes Mascaró.
• Factura 1/2012: Olga Galceran Flores.
Palma, 10 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. 1756/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut
(XIV). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2013 des de l'Institut Balear de
la Joventut.
Des de l'Institut Balear de la Joventut, el mes de febrer de
2013, s'han pagat les següents factures a treballadors autònoms:
• Factures 12 00203 i 13 00009: Juan M. Crespí Mesquida.
• Factura 379: Julián Ciobanu.
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Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BX)
A les Preguntes RGE núm. 1776/13 i 1778/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractes de la Conselleria de Presidència (VI i XII). (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.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 1935/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadaments a l'empresa GEIBSAU. (BOPIB núm. 90, de 15
de març de 2013).
Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat per qualsevol que sigui la causa (inclosa la
finalització del termini contractual) a l'empresa GEIBSAU, des
de dia 20 de juny fins a 28 de febrer de 2013?

Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 2158/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes
Balears, tendals, 1. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina norma regeix les condicions per autoritzar tendals,
fixos i no fixos, en els ports gestionats per Ports de les Illes
Balears?
Les autoritzacions d'ocupació de domini públic portuari amb
tendals, taules i cadires, s'atorguen, en tot cas, condicionades al
compliment de les condicions que s'adjunten en el document
annex.
Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

El nombre total de treballadors que han finalitzat el termini
contractual és de 12 persones.
Palma, 27 de març de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1947/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadaments a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 2154/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes
Balears, ocupació de via pública, 3. (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).
En quines condicions autoritzà Ports de les Illes Balears
l'ocupació de la via pública en el port de Ciutadella de
Menorca?
Les condicions són similars, amb independència del port de
què es tracti i s'atorguen, en tot cas, condicionades al
compliment de les condicions que s'adjunten en el document
annex.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 2333/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Àrea de Creació Acústica ACA).
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) de l'any 2012?
Relació de les despeses protocolAlàries de la Fundació Àrea de
Creació Acústica (ACA) de l'any 2012:
22/01/2012
13/02/2012
20/02/2012
27/03/2012
08/05/2012
10/05/2012
24/05/2012
25/05/ 2012
06/06/ 2012
07/06/2012
12/06/ 2012
14/06/2 012
22/06/ 2012
26/06/2012
29/06/2012
06/07/2012
10/07/2012
02/09/2012
02/09/2012
08/09/2012

Gran Cafè1919
Bar Cas Reto
Bar Sa Sini
Bar Sa Sini
La Pultrús
Bar Sa Sini
Bar Sa Sini
Bar Ca sa Miss 31,50
Bar Sa Sini
Gran Cafè Arxiduc
Forn Can Felip
Bar Bosch
Cafè Món
La Penya
Super Huialfas
Bar Sa Sini
Bar Sa Sini
Bar Bosch
Bar Bosch
Bar Bosch

3,35
9,90
3,20
3,40
2,90
3,60
3,60
4,60
2,40
18,00
11,35
3,10
9,50
34,15
3,50
3,50
4,20
11,80
9,55
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Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 2365/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 91, de 22 de març
de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
l'EPRTVIB de l'any 2012?
La despesa protocolAlària de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears durant l'any 2012 és la següent:
1. Encàrrecs per naixements i morts: 711 euros.
2. Cortesia restauració: 313,35 euros.
3. Pagament entrada Gala Benèfica: 35 euros.
4. Lliurament de material visites: 1.203,12 euros.
El total d'aquests conceptes és de 2.262,47 euros.
Santa Ponça, 22 d'abril de 2913.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Dinar amb motiu de reunió institucional amb
responsables del Consell de Mallorca: 31,30 i.
• Aperitiu de reunió amb editors: 11,30 i.
• Servei de tramesa de correspondència de la seu del carrer
Paraires al carrer Alfons el Magnànim: 60,20 i.
• Còpia claus magatzem Son Tous: 13,30 i.
• Escaneig i restauració fotografies per al núm. 102/103 de
la revista IEB: 207,68 i.
• Compra carro per transport publicacions i mat IEB:
90,95 i.
• Reparació carrereta IEB per transport de capses i
material: 13,07 i.
• Compra productes cafetera IEB: 87,51 i.
• Pagament dominis patronatramonllull.org,
iebalearics.net, iebalearics.cat i bibliografiabalears.org:
119,01 i.
• Romanent ADOPJ ingressat per DUI el 26/06/2012:
249,63 i.
Impressió targetes de visita Cristòfol Vidal Vidal: 23,60 i.
Viatge i estada de Riera Ferrari a Maó per l'exposició I a
l'home li posaren ales: 238,46 i.
Adquisició de 40 exemplars del núm. 67 de la revista Randa:
832,00 i.
Adquisició de 60 exemplars del núm. 67 de la revista Randa:
1.248,00 i.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 2381/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut d'Estudis Baleàrics de l'any 2012.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
d'Estudis Baleàrics de l'any 2012?
Les despeses que ha suportat l'IEB, que han anat amb càrrec
a la partida 22601, Despeses en atencions protocolAlàries, són
les següents:
• ADOPJ per petites despeses pendents de justificar per
consum o manutenció: 1.500,00 i. Les justificacions
d'aquest ADOPJ es corresponen a les activitats següents:
• Exposició I a l'home li posaren ales, de Riera Ferrari a
Maó: 73,35 i.
• Presentació Jornades colles ball de bot i cultura popular
Eivissa i Formentera: 2,87 i.
• Pres volum colAlecció Màscares sobre Blai Bonet: 40,00
i.
• Reunió amb personal relacionat amb el món editorial:
13,70 i.
• Desplaçament a Madrid per una reunió amb el director
del Círculo de Bellas Artes i amb el cap de secretaria de
l'Espai Blanquerna: 10,01 i.
• Inauguració exposició D'aigua, terra i foc, de Guillem
Nadal a València: 62,74 i.
• Inauguració exposició L'obstinació de la mirada,
d'Andreu Maimó a Ciutadella: 222,96 i.
• Inauguració Fira del Còmic La Massana (Andorra), 2
exposicions produïdes per IEB: 93,00 i.
• Assistència a la Fira del Còmic de Barcelona: 82,27 i.
• Presentació llibre L'altra pell. Vivències d'un policia,
d'Antoni Sureda al Teatre Municipal de Manador: 15,15
i.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 2391/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Ràdio de les Illes Balears, SA. (BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Ràdio de
les Illes Balears de l'any 2012?
Durant l'any 2012 no hi ha hagut cap despesa protocolAlària
a Ràdio de les Illes Balears.
Santa Ponça, 22 d'abril de 2913.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 2398/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Televisió de les Illes Balears, SA. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Televisió
de les Illes Balears de l'any 2012?
Durant l'any 2012 no hi ha hagut cap despesa protocolAlària
a Televisió de les Illes Balears.
Santa Ponça, 22 d'abril de 2913.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 2403/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a personal
propi d'IB3 Televisió a Formentera. (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).
Quina és la plantilla actual de personal propi d'IB3
Televisió a Formentera?
No tenim en exclusivitat personal propi d'IB3 Televisió a
Formentera, és personal propi per a Eivissa i Formentera, i són
3.
Santa Ponça, 22 d'abril de 2913.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
CI)
A les Preguntes RGE núm. 2416/13 i 2417/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Fons i Aguiló, relatives
a reunions del conseller de Turisme amb els consells (I i II).
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
En quines dates ha mantingut reunions o contactes formals
el conseller de Turisme i Esports amb els consellers de
Turisme de les diferents illes, Formentera, Eivissa, Menorca i
Mallorca, (junts o per separat), aquest any 2013?, i l'any
2012?
El Consell Insular de Mallorca no té conseller de Turisme,
amb relació a la resta de consells insulars els contactes i les
reunions són permanents a les fires turístiques, al Consell de
Direcció de l'ATB que se celebra mensualment i a través
d'altres trobades a Presidència, a la conselleria o a la seu dels
consells.
Palma, 27 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 3085/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a volum de
passatgers residents per a rutes marítimes (XX). (BOPIB núm.
92, de 27 de març de 2013).
Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a la ruta marítima Palma/Barcelona
l'any 2012?
Aquesta pregunta està repetida amb la 3084, per la qual cosa
em remet a la resposta a dita pregunta.
Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CK)
A les Preguntes RGE núm. 3396/13 i 3397/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
projectes d'obra pública i/o tècnics (6 i 7). (BOPIB núm. 93, de
5 d'abril de 2013).
Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat el
Consell d'Eivissa i el Consell de Formentera, amb
especificació dels municipis afectats, que redacti la Conselleria
d'Administracions Públiques d'acord amb els convenis signats
sobre aquesta qüestió durant la present legislatura fins a la
data de remissió de la informació a qui la formula?
El Consell Insular d'Eivissa i el Consell Insular de
Formentera no van realitzar cap solAlicitud de redacció de
projecte en el termini establert.
Marratxí, 10 d'abril de 2013.
El conseller:
José S. Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 3533/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel M. Oliver i Sagreras, relativa a
habilitacions per a guia turístic. (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril
de 2013).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.
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per a la validació expressa pel Ple de la cambra, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 6185/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre la liberalització
de la quota lletera l'any 2015.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 66.2
del Reglament del Parlament i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per dur
a terme la validació o la derogació del decret llei esmentat; i,
consegüentment, habilita els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació de què es tracta.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de juny de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, davant la Comissió d'Economia, per
tal d'informar sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013..
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 5993/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de juny 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 per la diputada Hble. Sra.
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa, I (BOPIB núm. 102, de 7 de juny
d'enguany), per la pregunta RGE núm. 6495/13, relativa a
sistema de beques, publicada en aquest BOPIB.

C)
Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
4438/13, 4439/13 i 3685 a 3688/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de juny de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6243/13,
presentat per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita que
les preguntes que es relacionen passin a tramitar-se com a
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports:
• RGE núm. 4438/13 i 4439/13, relatives a patrimoni
historicoartístic de l'antiga Fundació Sa Nostra (I i II),
publicades al BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013.
• RGE núm. 3685/13 a 3688/13, relatives a experiències d'FP
dual (I a IV), publicades al BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de
2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6494/13,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents
de caràcter turístic i d'impuls de les zones turístiques madures;
convocatòria de sessió plenària extraordinària i habilitació
dels dies necessaris.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 82, de dia 8 de juny de 2013, el Decret Llei
1/2013, de 7 de juny, pel qual es modifica el Decret Llei 5/2012,
d'1 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d'impuls de
les zones turístiques madures, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de juny de 2013, conformement
amb l'establert als articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears i 148 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, acorda de preveure'n el debat i la votació de totalitat

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5215/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de juny de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6476/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a modificació del
sistema de descompte de resident en el transport aeri a iniciativa
del Grup Popular al Congrés dels Diputats (BOPIB núm. 100,
de 24 de maig de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte per l'educació de totes
les forces polítiques representades.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de juny de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6376/13,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada de la substitució a la ponència esmentada del
diputat Hble. Sr. Manuel Monerris i Barberá per la diputada
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013.
- Pàg. 5662 i 5671. Respostes a preguntes formulades en el Ple,
apartat D).
On diu: RGE núm. 5719/13, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 5729/13, ...
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