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d'Educació, Cultura i Universitats.
6416
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3.17. INFORMACIÓ
A) Convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària del Ple
de la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm. 8697/13).
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4. INFORMACIONS
A) Canvi de denominació de l'Àrea d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears i del cap de servei corresponent i modificació
de la Relació de llocs de feina i de l'organigrama de la cambra.
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B) Canvi d'adscripció orgànica i funcional de la Secció de Manteniment, InstalAlacions i Audiovisuals i modificació de la Relació de
llocs de feina i de l'organigrama del Parlament de les Illes Balears .
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C) Funcions del cap de servei de l'Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes Balears.
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D) Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant concurs-oposició i promoció interna vertical, la plaça de cap de servei de l'Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes Balears.
6420
E) Composició del tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir la plaça de cap de servei de l’Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial del Parlament de les Illes Balears mitjançant concurs-oposició per promoció interna vertical
6428
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8635/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a prevenció d'incendis (tramitació pel procediment d'urgència).
(Mesa d'1 d'agost de 2013).
Palma, a 1 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general en prevenció d'incendis.
Motivació de la urgència: Aquest estiu ha estat devastador a
nivell ambiental. És necessari un debat urgent per tal d'evitar
situacions com les viscudes i les mesures a prendre no poden
esperar un altre estiu.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta..

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8594/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policies de
reforç l'estiu de 2013. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8605/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llengua pròpia.
Menorca. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8606/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llengua pròpia.
Menorca 2. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8607/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llengua pròpia.
Menorca 3. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8608/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a anivellació
anglès. B2. (Mesa d'1 d'agost de 2013).

RGE núm. 8609/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús de la
llengua als centres educatius. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8610/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a allotjaments
turístics. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8611/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a allotjaments
turístics 2. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8612/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a turisme
excepcional. Estiu 2013. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8613/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a maltractament
fiscal per part de l'Estat. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8614/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dret a decidir
del poble de Catalunya. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8615/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política a les
aules. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8616/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política a les
aules 2. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8617/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política a les
aules 3. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8618/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aprenentatge
d'anglès a l'escola (TIL). (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aprenentatge
d'anglès a l'escola (TIL) 2. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8620/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modalitat
dialectal del castellà als llibres de text. (Mesa d'1 d'agost de
2013).
RGE núm. 8621/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modalitat
dialectal del castellà a la gestió administrativa. (Mesa d'1
d'agost de 2013).
RGE núm. 8622/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a foment de les
modalitats dialectals del castellà a les Illes Balears. (Mesa d'1
d'agost de 2013).
RGE núm. 8623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Dretine. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
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RGE núm. 8624/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Dretinelle. (Mesa d'1 d'agost de 2013).

6393

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

RGE núm. 8625/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Drosure. (Mesa d'1 d'agost de 2013).

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

RGE núm. 8626/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Drousurelle. (Mesa d'1 d'agost de 2013).

Llengua pròpia. Menorca.

RGE núm. 8627/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Drosiane. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8628/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Drosianelle. (Mesa d'1 d'agost de 2013).

Què cal fer per tal que el català tingui la mateixa
consideració allà on és llengua pròpia que la que té el castellà
on és llengua pròpia? Dit d'una altra manera: per què a
Menorca, la llengua pròpia de Menorca, no té totes les mateixes
consideracions legals que el castellà a Salamanca? És el castellà
un idioma més important per a les institucions que regeixen
sobre Salamanca que el català per a les institucions que regeixen
sobre Menorca?

RGE núm. 8629/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Liofora. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8630/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
per dispensació de Yira. (Mesa d'1 d'agost de 2013).

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

RGE núm. 8631/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a receptes
d'anticonceptius orals. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
RGE núm. 8632/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a receptes
d'anticonceptius orals el 2013. (Mesa d'1 d'agost de 2013).
Palma, a 1 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Llengua pròpia. Menorca 2.
Vostès, que diuen valorar tant les modalitats, que
prefereixen sempre centrar-se en allò local i desvincular-nos
tant com sigui possible de la resta de cultura catalana, ens poden
dir on viurem en menorquí els menorquins si no ho podem fer
a Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Policies de reforç l'estiu de 2013

D)

Com valora la Conselleria d'Administracions Públiques que
durant l'estiu del 2013 s'hagin contractat un menor nombre de
policies de reforç, i com pot això afectar la seguretat ciutadana?

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 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Llengua pròpia. Menorca 3.
Quines mesures duen a terme o tenen previst dur a terme per
tal de complir els seus mandats estatutaris envers la llengua
catalana? Què fan perquè hom pugui viure plenament en català?
Què fan per donar prestigi a la llengua entre autòctons i
nouvinguts? Què fan perquè tothom la domini?
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Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

H)

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

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

Anivellació anglès. B2.

Allotjaments turístics 2

Si l'ens que descriu els diferents nivells de les llengües ens
diu que cal el C1 per ser docent, per què la Conselleria
d'Educació de la CAIB en té prou amb el B2 en el cas de
l'anglès?

Què fan per impulsar l'opció dels lloguers d'habitatges entre
els propietaris i entre els turistes potencials?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Ús de la llengua als centres educatius
Els professors, fins ara, han pogut fer classes en castellà
malgrat els PLC els emplacés a fer-ho en català. Podran fer el
mateix els professors que vulguin fer classe en català quan
siguin emplaçats a fer-les en una altra llengua?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Turisme excepcional. Estiu 2013.
Enguany hem tingut un turisme excepcional a causa del
context internacional (l'any passat ja va ser així). Què ha fet
l'executiu per satisfer-lo i aprofitar-lo?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Allotjaments turístics
Quin tipus d'allotjaments turístics afavoreixen un major
enriquiment de la societat en general, els hotels i apartaments
del tot inclòs o els lloguers d'habitatges?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Maltractament fiscal per part de l'Estat
Els successius governs espanyols han maltractat fiscalment
la CAIB (fins i tot amb els càlculs que afavoreixen Madrid
descaradament). S'han plantejat la possibilitat que açò no canviï
malgrat el president demani (com tots els anteriors) que ho
deixin de fer? Tenen pensada cap mesura excepcional que
encara no s'hagi provat? Quin termini donen al Govern espanyol
per abandonar aquesta pràctica asfixiant?
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El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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Política a les aules 2
Quines proves, expedients o altres instruments té a l'abast
per demostrar l'afirmació "hi ha mestres i professors que fan
política a les aules"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

Dret a decidir del poble de Catalunya
Una gran majoria social a Catalunya reclama el dret
d'exercir l'autodeterminació i el seu govern autonòmic està
disposat a fer efectiva aquesta demanda. Han avaluat les
possibles conseqüències en les societats de la CAIB, tant si les
institucions espanyoles ho permeten com si no (amb la
possibilitat de vies alternatives, com la declaració unilateral
d'independència o l'ús de la força per part del Govern
espanyol)? Han fet una anàlisi d'aquests possibles escenaris i
d'altres, així com de les conseqüències que se'n podrien derivar?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Política a les aules 3
Considera que amb apreciacions i declaracions com
l'esmentada ("hi ha mestres que fan política a l'escola") es
reforça l'autoritat i l'autonomia dels docents?

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

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

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

Política a les aules

Aprenentatge d'anglès a l'escola (TIL)

Considera adequat afirmar que hi ha mestres i professors que
fan política a les aules?

La consellera d'Educació va afirmar que l'aplicació de les
TIL suposaria que els pares podrien deixar de pagar classes
particulars per tal que els seus fills aprenguessin anglès. Quines
dades l'avalen en aquest sentit?

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Aprenentatge d'anglès a l'escola (TIL) 2
"Hem format més de 3.800 professors", deia vostè el 22 de
maig, per referir-se al fet que tenien els mitjans humans per dur
endavant les TIL, però vostè realment creu que un curs de 50 o
100 hores, i encara que fos de 500 hores, pot preparar una
persona per fer una assignatura en una llengua que no domina?
M'ho pot justificar?

Foment de les modalitats dialectals dels castellà a les Illes
Balears
Té el Govern de les Illes Balears l'objectiu de fomentar les
modalitats dialectals de la llengua castellana de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Modalitat dialectal del castellà als llibres de text
Amb quina modalitat dialectal de la llengua castellana estan
escrits els llibres de text de primària i secundària, autoritzats per
la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears?

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa per dispensació del Dretine
Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Dretine? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Modalitat dialectal del castellà a la gestió administrativa
Quina modalitat dialectal de llengua castellana utilitza la
Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears en la
gestió administrativa dels centres escolars?

U)
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.
Despesa per dispensació del Dretinelle
Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Dretinelle? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

Despesa per dispensació del Drosianelle

Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Drosure? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.

Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Drosianelle? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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.

AA)
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.

Despesa per dispensació del Drousurelle

Despesa per dispensació del Liofora

Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Drousurelle? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.

Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Liofora? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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.

AB)
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.

Despesa per dispensació del Drosiane

Despesa per dispensació del Yira

Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Drosiane? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.

Quina despesa va suposar per a l'ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Yira? Se solAlicita la informació
detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins al 30 de juny de
2013.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

AC)
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Receptes d'anticonceptius orals
Quantes receptes d'anticonceptius orals es varen finançar per
part de l'ib-salut durant els anys 2010, 2011 i 2012 a les oficines
de farmàcia? Quants envasos varen suposar?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Receptes d'anticonceptius orals els 2013
Quantes receptes d'anticonceptius orals es varen finançar per
part de l'ib-salut fins al 30 de juny de 2013 a les oficines de
farmàcia? Quants envasos varen suposar? Se solAlicita relació
mensual.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
RGE núm. 8644/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8645/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Son
Fusteret, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8646/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Mussol, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8647/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Pinaret, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8648/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social, juliol 2013. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8649/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Son Fusteret, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8650/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Mussol, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8651/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Pinaret, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8652/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, juliol 2013. (Mesa
de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8653/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa
Medi Obert, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8654/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Medi Obert, juliol 2013 (2). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8655/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renda
bàsica, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8656/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, juliol
2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8657/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama, juliol 2013. (Mesa de
7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8658/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost
de 2013).
RGE núm. 8659/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, juliol 2013. (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8660/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, juliol 2013 (2). (Mesa de 7 d'agost
de 2013).
RGE núm. 8661/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dispensació d'anticonceptius orals, juliol 2013. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a efectes
dels retalls a la sanitat pública. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
de malnutrició de menors a les Illes Balears. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
de malnutrició de menors a les Illes Balears (2). (Mesa de 7
d'agost de 2013).
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RGE núm. 8679/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a regates
Copa del Rei 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8710/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
laborals d'IBANAT (2). (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8680/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a regates
SAR Princesa Sofia 2013. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8711/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
laborals d'IBANAT (3). (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8682/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (1). (Mesa de 7 d'agost de
2013).

RGE núm. 8712/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
laborals d'IBANAT (4). (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8683/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (2). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8684/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (3). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8685/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (4). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8686/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (5). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8703/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi
d'Andratx. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8704/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a brigades
forestals d'IBANAT (1). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8705/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a brigades
forestals d'IBANAT (2). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8706/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a brigades
forestals d'IBANAT (3). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8707/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a brigades
forestals d'IBANAT (4). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8708/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a brigades
forestals d'IBANAT (5). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8709/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
laborals d'IBANAT (1). (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
laborals d'IBANAT (5). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
laborals d'IBANAT (6). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8715/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
laborals d'IBANAT (7). (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8716/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (1). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8717/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (2). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (3). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8719/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (4). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (5). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8721/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (6). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8722/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (7). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8723/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (8). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
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RGE núm. 8724/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs (9). (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8754/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforestació de la zona dels Amunts a Eivissa. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8766/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visita
a l'escola Ruiz i Pablo d'Es Castell. (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8767/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
de l'edició del llibre de modalitats insulars de la llengua
catalana que ha fet l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de TIL de centres d'educació primària esmenats per
la Conselleria d'Educació. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8769/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de TIL de centres d'educació secundària esmenats
per la Conselleria d'Educació. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de TIL de centres d'educació primària acceptats en
primera instància per la Conselleria d'Educació. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de TIL de centres d'educació secundària acceptats en
primera instància per la Conselleria d'Educació. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8772/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de TIL de centres d'educació primària acceptats per
la Conselleria d'Educació una volta esmenats. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8773/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de TIL de centres d'educació secundària acceptats
per la Conselleria d'Educació una volta esmenats. (Mesa de 7
d'agost de 2013).
RGE núm. 8790/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
investigació de la mort d'Alpha Pam. (Mesa de 7 d'agost de
2013).
RGE núm. 8791/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistemes
informàtics i targeta sanitària. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

RGE núm. 8792/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cessament
de Fernando Navarro. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8801/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
curriculars fets a l'Hospital Psiquiàtric durant el 2012. (Mesa
de 7 d'agost de 2013).
RGE núm. 8802/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
curriculars fets a l'Hospital Joan March. (Mesa de 7 d'agost de
2013).
Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dependència, juliol 2013.
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juliol de 2013?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juliol de 2013?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de juliol
de 2013?
De la quantia total de la nòmina del mes de juliol de 2013 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de juliol de 2013?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de juliol de 2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centre Son Fusteret, juliol 2013.
Quants de menors han estat ingressats en el mes de juliol de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana.
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La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centre Es Mussol, juliol 2013.
Quants de menors han estat ingressats en el mes de juliol de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol? Detall
per setmana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre Son Fusteret, juliol 2013.
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Son
Fusteret durant el mes de juliol de 2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centre Es Pinaret, juliol 2013.
Quants de menors han estat ingressats en el mes de juliol de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret? Detall
per setmana.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AK)
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.
Estada al centre Es Mussol, juliol 2013.
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de juliol de 2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Estada al centre Es Pinaret, juliol 2013.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, juliol 2013.
Quants de menors han estat ingressats en el mes de juliol de
2013 i amb quina mesura judicial en el Centre Socioeducatiu
d'Incorporació Social? Detall per setmana.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de juliol de 2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Estada al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, juliol
2013.
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social durant el mes de juliol de
2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IVE, juliol 2013.
AN)
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.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de juliol de 2013?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de juliol de 2013 i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut?

Programa Medi Obert, juliol 2013.
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de juliol de 2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa Medi Obert, juliol 2013 (2).
Quants de menors i joves en mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el Programa de Medi Obert a 31 de
juliol de 2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Renda bàsica, juliol 2013.
Quantes persones han estat beneficiàries del conveni amb els
consells insulars per a la gestió de la renda bàsica durant el mes
de juliol de 2013? Se solAliciten les dades especificant per mes,
per illa i per gènere.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa de detecció precoç de càncer de mama, juliol 2013.
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes de juliol de 2013?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa d'atenció dental infantojuvenil, juliol 2013.
Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes de juliol? Quants d'infants varen
ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes de juliol?
Quants de dentistes varen participar d'aquest programa durant
el mes de juliol?
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Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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.

AX)
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.

Intervencions quirúrgiques, juliol 2013.

Efectes dels retalls a la sanitat pública.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
juliol als hospitals públics i a les fundacions? Se solAlicita que
s'especifiqui per hospitals i fundacions.

Quina opinió mereix al conseller de Salut que, tal com
reconeix al Sr. Alguersuari, president de la xarxa assistencial
Juaneda, hagin notat un augment de l'activitat a la sanitat
privada a causa dels retalls de la sanitat pública, fins al punt que
han promocionat la subscripció de pòlisses privades a través del
programa "tarifa lista de espera"?

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques, juliol 2013 (2).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
juliol als hospitals privats amb ànim de lucre o sense ànim de
lucre pagades amb doblers públics, independentment de la
fórmula administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita
que s'especifiqui el nom de l'hospital o la clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dispensació d'anticonceptius orals, juliol 2013.
Quin cost ha suposat per a l'Ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
juliol de 2013? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Detecció de malnutrició de menors a les Illes Balears.
El Govern va informar a la Defensora del Poble que s'havien
detectat 779 menors amb malnutrició a les Illes Balears.
A quins municipis s'han detectat? Se solAlicita relació de
municipis i nombre de nins detectats.
Quina prestació social es va aplicar? Se solAlicita nombre de
nins i prestació rebuda.
Com es varen detectar? (escola, serveis socials...)
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Detecció de malnutrició de menors a les Illes Balears (2).

Interrupció voluntària de l'embaràs (1).

El Govern va informar a la Defensora del Poble que s'havien
detectat 779 menors a la comunitat autònoma amb malnutrició.
Quines actuacions té previstes la Conselleria per continuar
detectant aquests menors?
Quines prestacions tècniques i econòmiques té previstes per
evitar la malnutrició dels infants detectats?

Quines entitats varen presentar ofertes a l'anunci de la
licitació del concurs de procediments quirúrgics d'interrupció
voluntària de l'embaràs publicat al BOIB de dia 9 d'abril de
2013?

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 1 d'agost 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.
BA)
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.
Regates Copa del Rei 2013.
Té previst el Govern de les Illes Balears subvencionar
l'organització del trofeu de regates Copa del Rei de vela de l'any
2013? Si la resposta és afirmativa, amb quina quantitat
econòmica?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Regates SAR Princesa Sofia 2013.
Té previst el Govern de les Illes Balears subvencionar
l'organització del trofeu de regates SAR Princesa Sofia de l'any
2013? Si la resposta és afirmativa, amb quina quantitat
econòmica?
Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Interrupció voluntària de l'embaràs (2).
Quina entitat ha estat la guanyadora de la licitació del
concurs de procediments quirúrgics d'interrupció voluntària de
l'embaràs publicada al BOIB de dia 9 d'abril de 2013?
Palma, a 1 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció voluntària de l'embaràs (3).
De les 914 interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades
a la Clínica Aragó durant el 2012, quantes n'ha abonat el Servei
de Salut de les Illes Balears?
Palma, a 1 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Interrupció voluntària de l'embaràs (4).
De les 455 interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades
a la Clínica EMECE durant el 2012, quantes n'ha abonat el
Servei de Salut de les Illes Balears?
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Palma, a 1 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Interrupció voluntària de l'embaràs (5).
De les 267 interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades
a Aurora Clínics durant el 2012, quantes n'ha abonat el Servei
de Salut de les Illes Balears?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Brigades forestals de l'IBANAT (2).
Quants de membres tenen actualment les brigades forestals
dependents de l'IBANAT com a mitjana?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Incendi d'Andratx.
Per quin motiu es va prescindir de la brigada de reforç en
extinció d'incendis dependent del Govern central quan encara
estaven en el nivell 2?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.
Brigades forestals de l'IBANAT (3).
Quants de membres tenien les brigades forestals dependents
de l'IBANAT durant l'any 2012?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Brigades forestals de l'IBANAT (4).
BI)
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.
Brigades forestals de l'IBANAT (1).
Quantes brigades dependents de l'IBANAT va destacar la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per
participar en l'extinció de l'incendi originat a Andratx el 26 de
juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quants de membres tenien les brigades forestals dependents
de l'IBANAT durant l'any 2011?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
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Brigades forestals de l'IBANAT (5).
Quants de membres tenien les brigades forestals dependents
de l'IBANAT durant l'any 2010?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes laborals de l'IBANAT (4).
Quants de contractes laborals s'han subscrit per tal de
reforçar les tasques de vigilància forestal per part de l'IBANAT
durant l'any 2010?

Contractes laborals de l'IBANAT (1).
Quants de contractes laborals s'han subscrit per tal de
reforçar les tasques de vigilància forestal per part de l'IBANAT
durant l'any 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes laborals de l'IBANAT (2).
Quants de contractes laborals s'han subscrit per tal de
reforçar les tasques de vigilància forestal per part de l'IBANAT
durant l'any 2012?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes laborals de l'IBANAT (3).
Quants de contractes laborals s'han subscrit per tal de
reforçar les tasques de vigilància forestal per part de l'IBANAT
durant l'any 2011?

Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractes laborals de l'IBANAT (5).
Quants d'efectius dependents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, de les empreses i els organismes
dependents, han participat a l'operatiu per a l'extinció de
l'incendi d'Andratx originat el 26 de juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractes laborals de l'IBANAT (6).
Quines han estat les principals tasques encomanades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i a les
empreses i als organismes dependents, que han participat en
l'operatiu per a l'extinció de l'incendi d'Andratx originat el 26 de
juliol de 2013?
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Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractes laborals de l'IBANAT (7).
Quin és el pressupost inicialment previst de reforestació i
recuperació de la zona cremada per l'incendi d'Andratx iniciat
el passat 26 de juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció voluntària de l'embaràs (1).
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 2013 fins al 31
de juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció voluntària de l'embaràs (3).
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
2013 fins al 31 de juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Interrupció voluntària de l'embaràs (4).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc des de dia 1 de gener de
2013 fins al 31 de juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
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 juliol de 2013?

Interrupció voluntària de l'embaràs (2).
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
2013 fins al 31 de juliol de 2013?

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

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

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.
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Interrupció voluntària de l'embaràs (6).

Interrupció voluntària de l'embaràs (9).

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

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 juliol de 2013?

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

Palma, a 2 d'agost 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.
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.

CE)
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.
Reforestació de la zona dels Amunts a Eivissa.

Interrupció voluntària de l'embaràs (7).
Quina quantitat 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 2013
fins al 31 de juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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 juliol de 2013?
Palma, a 2 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quin pressupost s'ha destinat a la reforestació de la zona dels
Amunts a Eivissa, assolada per un incendi l'any 2011?
Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Visita a l'escola Ruiz i Pablo d'Es Castell.
Quins van ser els motius d'agenda que van portar la
consellera Joana Maria Camps a avançar tres hores la visita a
l'escola Ruiz i Pablo d'Es Castell el dia 1 d'agost de 2013?
Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost del llibre de modalitats insulars de la llengua catalana que
ha fet l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Quants d'euros ha costat l'edició del llibre de modalitats
insulars de la llengua catalana que ha fet l'Institut d'Estudis
Baleàrics?
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Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projectes de TIL de centres d'educació primària esmenats per la
Conselleria d'Educació.

Projectes de TIL de centres d'educació secundària acceptats en
primera instància per la Conselleria d'Educació.

Quants de projectes de TIL de centres d'educació primària
han estat esmenats per la Conselleria d'Educació? Expressats
per illa.

Quants de projectes de TIL de centres d'educació secundària
han estat acceptats en primera instància per la Conselleria
d'Educació? Expressats per illa.

Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
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.

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

Projectes de TIL de centres d'educació secundària esmenats per
la Conselleria d'Educació.

Projectes de TIL de centres d'educació primària acceptats per la
Conselleria d'Educació una volta esmenats.

Quants de projectes de TIL de centres d'educació secundària
han estat esmenats per la Conselleria d'Educació? Expressats
per illa.

Quants de projectes de TIL de centres d'educació primària
han estat acceptats per la Conselleria d'Educació una volta
esmenats? Expressats per illa.

Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projectes de TIL de centres d'educació primària acceptats en
primera instància per la Conselleria d'Educació.

Projectes de TIL de centres d'educació secundària acceptats per
la Conselleria d'Educació una volta esmenats.

Quants de projectes de TIL de centres d'educació primària
han estat acceptats en primera instància per la Conselleria
d'Educació? Expressats per illa.

Quants de projectes de TIL de centres d'educació secundària
han estat acceptats per la Conselleria d'Educació una volta
esmenats? Expressats per illa.
Palma, a 5 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

6410

BOPIB núm. 111 - 9 d'agost de 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Investigació de la mort d'Alpha Pam.
A la pregunta formulada: "Quin dia ordena el Sr. Conseller
de Salut iniciar la investigació relacionada amb la mort del Sr.
Alpha Pam?", la contestació és: "Des que té constància, per part
del Servei de Salut s'inicià l'estudi de les circumstàncies que
envoltaren aquest fet...". Es demana: quin dia és el que té
constància el Servei de Salut que inicia la investigació de la
mort del Sr. Alpha Pam?
Palma, a 6 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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.
Contractes curriculars fets a l'Hospital Psiquiàtric durant el
2012.
Quants de contractes curriculars s'han fet a l'Hospital
Psiquiàtric durant el 2012?, amb relació de nombre de
contractes, per mesos i lloc de feina, especificant l'especialitat.
Palma, a 6 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Contractes curriculars fets a l'Hospital Joan March.
Quants de contractes curriculars s'han fet a l'Hospital Joan
March des del dia 1 de gener fins al 31 de juliol de 2013?, amb
relació de nombre de contractes, per mesos i lloc de feina,
especificant l'especialitat.

Per què els sistemes informàtics no requereixen cap
modificació per permetre que les persones que no tenen dret a
la targeta sanitària puguin ser ateses segons els supòsits que
marca el Reial Decret 16/2012?

Palma, a 6 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 8806/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a decret de
producció d'energia a sistemes elèctrics extrapeninsulars, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 7 d'agost
de 2013).

Cessament de Fernando Navarro.

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quines són les conclusions que varen provocar el cessament
del Sr. Fernando Navarro?
Palma, a 6 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

d'energia

a

sistemes

elèctrics

Què pensa el Govern del fet que l'esborrany de decret estatal
de producció d'energia a sistemes elèctrics extrapeninsulars
ignori del tot la producció mitjançant energies netes com l'eòlica
i la fotovoltaica, després dels anuncis fets pel seu departament?
Palma, a 6 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
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Les actuacions autoritàries que manté l’administració
educativa de les Illes Balears no pot provocar més que crispació
en els centres i un augment de la conflictivitat per al proper
curs, tot molt lluny del que necessiten les aules per lluitar contra
el fracàs escolar. En el segle XXI no es poden tolerar un tipus
pràctiques del que pensàvem ja desterrades per sempre.
No es pot qualificar d’un altra manera les sancions
imposades sense que s’hagi complert l’expedient preceptiu i que
la consellera Juana Maria Camps i el secretari autonòmic, Sr.
Estarellas, no hagin volgut escoltar els professionals i la resta de
membres de la comunitat educativa quan els han advertit que
l’aplicació del TIL, amb les condicions d’improvisació amb les
que es vol imposar, només generarà més fracàs escolar i un
increment de les desigualtats (entre aquells alumnes que es
puguin pagar les classes de repàs i els que no tant d’anglès com
de les matèries no lingüístiques que s’han d’impartir en anglès).

Ordre de Publicació
RGE núm. 8694/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als directors dels centres de secundària de
Menorca cessats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 7 d'agost de 2013).
Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva admiració
per la valentia de la comunitat educativa dels centres
menorquins que han reiterat la validesa dels projectes de
Tractament Integrat de Llengües que van elaborar en el seu
moment, i no han aprovat les modificacions que volia imposar
la Conselleria i els tramet el seu suport i solidaritat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Suport als directors dels centres de secundària de Menorca
cessats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

2. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, no només no fomenti la
participació activa dels consells escolars en els projectes dels
seus centres, sinó que menysprea les seves decisions i castiga
als directius que les han de comunicar a l’administració.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que torni enrere els expedients disciplinaris imposats als
directors dels centres Ramis i Ramis, Cap de Llevant i Pasqual
Calbó de Maó.

Exposició de motius
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha incoat
un expedient disciplinari al directors dels centres de secundària
Ramis i Ramis, Cap de Llevant i Pasqual Calbó de Maó, els
consells escolars dels quals s’havien reafirmat en els projectes
de Tractament Integrat de Llengües que havien elaborat en el
termini fixat en la normativa, i no havien acceptat les
rectificacions imposades per l’administració. Aquest expedient
comporta la suspensió de les funcions de directors i del sou
durant tres mesos tal com es desprèn del comunicat emès per la
pròpia conselleria.
Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats és intolerable en un estat democràtic perquè
significa l'eliminació de la participació activa dels consells
escolars en els seus projectes pedagògics, i desmenteix la
suposada aposta del Partit Popular per l’autonomia dels centres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que els nous projectes que es vulguin aplicar en els
centres educatius es facin sense precipitacions i de manera
consensuada amb aquells estaments que els han de portar a
terme i amb aquells que s’han de veure afectats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar el Decret de Tractament Integrat de Llengües
i a elaborar, sense precipitacions i amb els recursos humans i
econòmics necessaris, una nova norma que reforci
l’aprenentatge d’una llengua estrangera en els centres educatius
sense que això vagi en detriment de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, que s’utilitza com a llengua vehicular del
nostre sistema educatiu.
Palma, a 1 d'agost de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a tornar incorporar els anticonceptius orals exclosos a la llista de
medicaments finançats amb fons públics.

Ordre de Publicació
RGE núm. 8593/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a accés als anticonceptius orals, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa d'1 d'agost de 2013).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, mentre estigui en vigor aquesta mesura que
exclou el finançament públic dels anticonceptius orals de tercera
generació, siguin finançats pel Govern de les Illes Balears amb
les mateixes condicions que abans de l'1 d'agost de 2013.

Palma, a 1 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Accés als anticonceptius orals

Ordre de Publicació
RGE núm. 8671/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a retorn de la part proporcional de la paga extra de Nadal
2012, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

Des de l'1 d'agost de 2013 els fàrmacs anticonceptius que
foren inclosos a la prestació farmacèutica pública l'abril de 2011
han deixat d'estar finançats amb fons públics. Havien passat
totes les proves necessàries i totes les consideracions requerides
per poder accedir al llistat de medicaments amb finançament
públic d'acord amb l'establert a la Llei 29/2006, de garanties i ús
racional dels medicaments i productes sanitaris.

RGE núm. 8681/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no discriminació per pràctiques sexuals, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

Els anticonceptius orals afectats són els formats per la
combinació de drospirenona i etilinestradiol. Són 8
formulacions de píndoles de tercera generació. Segons dades del
mateix Ministeri de Sanitat, són anticonceptius que utilitzen
més d'1 milió de dones. La Societat Espanyola de Contracepció
augmenta aquesta quantia a més de 2 milions de dones.

RGE núm. 8699/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment de la Llei d'IVE, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

Aquesta mesura ha estat fortament criticada per la Societat
Espanyola de Contracepció. Així doncs, aquesta entitat
considera que aquests anticonceptius són els que
majoritàriament usen les dones per diferents raons: perquè són
els més utilitzats, perquè estan coberts i perquè si ho recepta un
metge o metgessa és perquè considera que és la formulació més
adequada per a la dona receptora. Valoren per tant que ara els
metges i metgesses no podran triar la píndola que consideren
més idònia sinó la que està finançada. I que, per altra banda, en
l'actual crisi, les dones tenen manco capacitat econòmica per
poder continuar utilitzant anticonceptius que no estiguin
finançats.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la decisió presa
pel Ministeri de Sanitat d'excloure els anticonceptius orals de
tercera generació del finançament públic.

RGE núm. 8698/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a anticonceptius de darrera generació, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 7 d'agost de 2013).

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Retorn de la part proporcional de la paga extra de Nadal 2012
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, suprimeix per al 2012 la paga extraordinària de
Nadal.
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La institució del Defensor del Poble va emetre en aquest
sentit unes recomanacions prenent en consideració la doctrina
del Tribunal Constitucional, entre les quals la primera era “Que
se interpreten las previsiones del Real Decreto Ley en lo
referido a la supresión de la paga extraordinaria o equivalente
del mes de diciembre de 2012, de acuerdo con la doctrina
constitucional a que antes se ha hecho referencia,
restringiendo su aplicación a la cuantía no devengada de la
misma referida al momento en que se publicó la medida”.
És a dir, considera que la supressió de la paga extraordinària
del mes de desembre als funcionaris ha de ser proporcional, i
s'ha d'aplicar a partir de dia 15 de juliol del 2012 quan s'aprovà
la norma que estableix i regula aquesta mesura, ja que una part
de la paga suprimida correspon a un període de temps ja
realitzat.
En aquest mateix sentit s'han emès diverses sentències
fermes en les quals s'obliga a retornar la part proporcional de la
paga extra de Nadal corresponent al temps treballat abans de
l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012. Aquestes
sentències afecten tant personal funcionari com laboral. En elles
es resol que l'aplicació del Reial Decret “no es conforme a
derecho” i per tant la declara “nula por no resultar ajustada a
l'ordenamiento jurídico” (Sentència 00186/2013 de 29 de maig
de 2013. Jutjat Contenciós Administratiu nº1 de Palencia).
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relacions sexuals amb coit vaginal sense la utilització
d'anticonceptius.”
Aquesta definició a la pràctica suposa l’exclusió de dones
homosexuals i no es garanteix que es puguin acollir dones
fadrines.
Aquesta definició de fertilitat purament fisiològica atempta
clarament contra la definició de l’OMS acceptada, fins ara, per
l’Estat espanyol, o sigui, la salut com l’estat complet de
benestar físic, mental i social; no únicament l’absència de
malaltia.
Però també atenta contra l’article 1.1 de la Constitució
Espanyola, que propugna la igualtat com a valor superior de
l’ordenament jurídic; contra l’article 9.2, que mana als poders
públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin
reals i efectives; i contra l'article 14, el qual, entre els drets
fonamentals, recull el de la igualtat i prohibeix qualsevol
discriminació per raó de sexe.
La maternitat i la paternitat responsable és fruit d’un desig,
personal o de parella. Posar dificultats a aquelles parelles que bé
per la seva pràctica sexual o pel seu estat civil o afectiu tenen
dificultats per poder tenir descendència és una discriminació.

Per aquests motius el grup parlamentari MÉS, després de les
noves sentències judicials fermes, reitera la següent

Per tot l’exposat el grup parlamentari MÉS proposa a debat
la següent

Proposició no de llei

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva la part corresponent de la paga
extraordinària que correspon al temps treballat dins l'any 2012,
fins a la publicació del Reial Decret Llei 20/2012.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’acord près en el si
del Ple del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud del dia 23 de juliol de 2013 relatiu a la definició
d’esterilitat, que a la pràctica exclou les dones homosexuals i no
garanteix l’accés a la prestació a les dones fadrines.

Palma, a 31 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que garanteixi l’accés a la prestació d’inseminació
artificial a totes les persones de la comunitat autònoma que ho
precisin. Que l’únic criteri d’exclusió utilitzat sigui d’edat
(minoria d’edat i haver sobrepassat l’edat màxima que estableix
la normativa vigent) i quan hi hagi indicadors sanitaris
d’ineficàcia del tractament.

C)

Palma, a 31 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
No discriminació per pràctiques sexuals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
El Ple del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud va acordar el passat dia 23 de juliol, a proposta del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la modificació de
la Cartera de serveis i actualitzar el catàleg de prestacions
sanitàries.
Entre les prestacions modificades es troba l’accés a la
inseminació artificial. Es modifica en el sentit d’establir la
definició d'infertilitat. Així doncs, es passa a definir “com
l’absència de consecució d’embaràs després de 12 mesos de

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Anticonceptius de darrera generació.
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El desenvolupament de la sexualitat i la capacitat de
procreació estan directament vinculats a la dignitat de la persona
i al lliure desenvolupament de la personalitat i són objecte de
protecció per medi de diferents drets fonamentals, especialment
aquells que garanteixen la integritat física i moral i la intimitat
personal i familiar.
La protecció d’aquest àmbit d’autonomia personal té una
singular significació per a les dones, per a qui l’embaràs i la
maternitat són fets que afecten profundament les seves vides en
tots els sentits.
Les Nacions Unides, mitjançant la Resolució 34/180 i la IV
Conferència, reconeixen que “els drets humans de les dones
inclouen el dret a tenir el control i a decidir lliurement i
responsablement sobre la seva sexualitat, inclosa la salut sexual
i reproductiva, lliure de pressions, discriminació i violència”. En
aquest àmbit la Unió Europea, a través de la Resolució aprovada
pel Parlament Europeu 2001/2128, fa una sèrie de
recomanacions en matèria d’anticoncepció, embarassos no
desitjats i educació afectiva sexual.
A Espanya fou aprovada la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març de 2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs. Aquesta llei presenta un objecte
principal: garantir els drets fonamentals dins l’àmbit de la salut
sexual i reproductiva i regular les condicions de la interrupció
voluntària de l’embaràs. Així contempla les polítiques públiques
per a la salut sexual i reproductiva, l’actuació dels poders
públics, les accions informatives i de sensibilització i mesures
dins l’àmbit sanitari i a l’educatiu. De la mateixa manera a la
Llei 2/2010 es regulen les condicions per a la interrupció
voluntària de l’embaràs i les garanties a l’accés a la prestació.
Aquesta llei 2/2010, dins les polítiques públiques per a la
salut sexual i reproductiva, garanteix entre altres coses la
informació sanitària sobre anticoncepció i sexe segur per
prevenir malalties i infeccions de transmissió sexual, com els
embarassos no desitjats.

Aquests anticonceptius constitueixen més del 50% de les
prescripcions d’anticonceptius orals. Amb la retirada de la
financiació pública, les dones que els prenen hauran de pagar el
cent per cent del seu cost, entre els 10 i els 30 i.
Aquesta decisió del Ministerio de Sanidad obligarà a
prescriure altres medicaments i presentacions, més antigues,
amb dosis més elevades hormonals i, per tant, amb un risc més
elevat de presentació d’efectes secundaris a les dones que els
prenen.
Des de el Grup Parlamentari Socialista considerem que és
una nova decisió del PP contra la salut sexual i reproductiva i la
capacitat de decisió de les dones i que va contra la igualtat
d’oportunitats i d’accés de les dones als anticonceptius.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política de la
Conselleria de Salut, que impedeix l’exercici del dret de les
dones a elegir lliurement sobre la seva salut sexual i
reproductiva, impedint així l’exercici dels drets reconeguts tant
pel dret internacional com per les lleis espanyoles.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el dret de les
dones a l’accés universal a pràctiques clíniques efectives de
planificació de la reproducció mitjançant la incorporació dels
mètodes anticonceptius de darrera generació amb eficàcia
avalada per l’evidència científica, dins la cartera de serveis
comuns del Sistema Nacional de Salut.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a garantir l’accés a les dones als mètodes anticonceptius,
especialment els anticonceptius de darrera generació amb
eficàcia avalada per l’evidència científica, amb financiació
pública.

Dins les mesures a l’àmbit sanitari, l’article 7.b) diu que els
serveis públics han de garantir “l’accés universal a pràctiques
clíniques efectives de planificació de la reproducció, mitjançant
la incorporació d’anticonceptius de darrera generació amb
eficàcia avalada per l’evidència científica, dins la cartera de
serveis comuns del Sistema Nacional de Salut”.

Palma, a 1 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

De la mateixa manera, també a la disposició addicional
tercera de la Llei 2/2010, de l’accés a mètodes anticonceptius,
s'insisteix que el Govern garantirà la inclusió dels
anticonceptius de darrera generació amb eficàcia demostrada
per l’evidència científica dins la cartera de serveis comuns del
Sistema Nacional de Salut, en les mateixes condicions que les
prestacions farmacèutiques amb finançament públic.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Fa pocs dies, el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios
Sociales ha comunicat que queden excloses de la financiació
pública, des de dia 1 d’agost de 2013, vuit presentacions
d’anticonceptius orals de darrera generació. Afecta a les
marques comercials Dretine, Dretinelle, Drosure, Drosurelle,
Drosaine, Drosianelle, Liofora i Yira. Totes foren incloses dins
la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i de
la DG de Farmàcia l’any 2011. Aquests medicaments contenen
l’associació dels principis actius de drospirenona i
etinilestradiol, en diferents dosificacions.

Incompliment de la Llei d'IVE.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

El desenvolupament de la sexualitat i la capacitat de
procreació estan directament vinculats a la dignitat de la persona
i al lliure desenvolupament de la personalitat i són objecte de
protecció per mitjà de diferents drets fonamentals, especialment
aquells que garanteixen la integritat física i moral i la intimitat
personal i familiar.
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La protecció d’aquest àmbit d’autonomia personal té una
singular significació per a les dones, per a qui l’embaràs i la
maternitat són fets que afecten profundament les seves vides en
tots els sentits.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Les Nacions Unides, mitjançant la Resolució 34/180 i la IV
Conferència, reconeixen que “els drets humans de les dones
inclouen el dret a tenir el control i a decidir lliurement i
responsablement sobre la seva sexualitat, inclosa la salut sexual
i reproductiva, lliure de pressions, discriminació i violència”. En
aquest àmbit la Unió Europea, a través de la Resolució aprovada
pel Parlament Europeu 2001/2128, fa una sèrie de
recomanacions en matèria d’anticoncepció, embarassos no
desitjats i educació afectiva sexual.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política de la
Conselleria de Salut, que impedeix l’exercici del dret de les
dones a elegir lliurement sobre la seva salut reproductiva,
impedint així l’exercici dels drets reconeguts tant pel dret
internacional com per les lleis espanyoles.

A Espanya fou aprovada la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març de 2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs. Aquesta llei presenta un objecte
principal: garantir els drets fonamentals dins l’àmbit de la salut
sexual i reproductiva i regular les condicions de la interrupció
voluntària de l’embaràs. Així contempla les polítiques públiques
per a la salut sexual i reproductiva, l’actuació dels poders
públics, les accions informatives i de sensibilització i mesures
dins l’àmbit sanitari i l’educatiu. De la mateixa manera a la Llei
2/2010 es regulen les condicions per a la interrupció voluntària
de l’embaràs i les garanties a l’accés a la prestació. Als articles
18 i 19 queda clar que els serveis públics de salut han d’aplicar
les mesures necessàries per garantir el dret a la prestació
sanitària de la interrupció voluntària de l’embaràs als supòsits
i amb els requeriments establerts. Queda clar que aquesta
prestació està inclosa en la cartera de serveis comuns del
Sistema Nacional de Salut. Aquesta llei 2/2010 també garanteix
a totes les dones per igual l’accés a la prestació i que aquesta es
realitzarà en els centres de la xarxa sanitària pública o vinculats
a la mateixa. Es contempla la possibilitat que les autoritats
sanitàries reconeguin a la dona embarassada el dret a acudir a
centres acreditats assumint directament l’abonament de la
prestació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs en els
terminis que marca la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Proposició no de llei:

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el dret a la maternitat lliurement decidida i a
l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un protocol d’actuació per les interrupcions
voluntàries de l’embaràs que s’adapti a la Llei 2/2010, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abonar el reintegrament de despeses per les
interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades als centres
privats acreditats durant 2012.
Palma, a 1 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
El mes de març de 2013 la Conselleria de Salut va traslladar
que s’havia produït un descens del 53% en la xifra
d’avortaments realitzats l’any 2012, passant de 3.091 a 1.442.
Afirmaven que hi havia 1.648 avortaments manco en relació a
2011. També es donava a conèixer que, de les 1.442, als
hospitals públics de l’Ib-salut se'n varen realitzar 1.379 i 63 a
centres concertats.
La realitat és un altra. La Conselleria de Salut ha informat
al Grup Parlamentari Socialista que als centres privats, a l’any
2012, es varen realitzar 1.636 avortaments. El Servei de Salut
afirma que només 234 varen tenir finançament del Servei de
Salut. Efectivament, 63 per factures dels centres privats
acreditats i 171 per reintegrament de despeses per IVE
autoritzats pel Servei de Salut. Així podem concloure que 1.402
dones de les Illes Balears han pagat el seu avortament.
La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes
Balears, amb la seva actuació, han exclòs d’un dret reconegut
per llei més de la meitat de dones que han necessitat una
interrupció voluntària de l’embaràs a les Illes Balears durant
2012.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 8578/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant la Diputació
Permanent, sobre la política duta a terme en relació amb la
prevenció d'incendis forestals, la lluita contra aquests i els
plans de recuperació de les zones afectades.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'agost de 2013, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa i/o ja Junta de
Portaveus acordin la compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant la Diputació
Permanent, per tal d'informar sobre la política duta a terme en
relació amb la prevenció d'incendis forestals, la lluita contra
aquests i els plans de recuperació de les zones afectades; i
acorda d'elevar-los a l’estudi de la Junta de Portaveus perquè
s’hi pronunciï i, un cop oïda aquesta, fer-ne el pronunciament.
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La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord desestimatori, en
conseqüència, la Mesa, sent que s'hi troba present, acorda deixar
aquest escrit sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 8586/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per
tal de recaptar la compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant la Diputació
Permanent, per tal d'explicar i valorar el greu incendi que
aquests dies ha afectat la Serra de Tramuntana.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'agost de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, mitjançant
el qual se solAlicita la convocatòria urgent de la Junta de
Portaveus perquè acordi la compareixença urgent del Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant la
Diputació Permanent, per tal d'explicar i valorar el greu incendi
que aquests dies ha afectat la Serra de Tramuntana; i acorda
d'elevar-lo a l’estudi de la Junta de Portaveus perquè s’hi
pronunciï i, un cop oïda aquesta, fer-ne el pronunciament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 8642/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, davant la
Diputació Permanent, sobre el conflicte existent entre el sector
educatiu i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'agost de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, mitjançant
el qual se solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin
la compareixença urgent de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Diputació Permanent, per tal
d'informar sobre la situació del conflicte existent entre el sector
educatiu i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i de
les mesures que pensen prendre per a un començament de curs
escolar 2013-2014 normalitzat; i acorda d'elevar-lo a l’estudi de
la Junta de Portaveus perquè s’hi pronunciï i, un cop oïda
aquesta, fer-ne el pronunciament.
La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord desestimatori, en
conseqüència, la Mesa, sent que s'hi troba present, acorda deixar
aquest escrit sense efecte.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord desestimatori, en
conseqüència, la Mesa, sent que s'hi troba present, acorda deixar
aquest escrit sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 8641/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud que la Mesa del Parlament recapti la compareixença
urgent de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, davant la Diputació Permanent, per tal de retre
comptes de l'aplicació del Decret de tractament integral de
llengües i les seves conseqüències als centres educatius.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'agost de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, mitjançant
el qual se solAlicita que la Mesa del Parlament recapti la
compareixença urgent de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Diputació Permanent, per tal de retre
comptes de l'aplicació del Decret de tractament integral de
llengües i les seves conseqüències als centres educatius; i acorda
de no atendre la solAlicitud que s'hi demana, per la qual cosa
l'escrit esmentat queda sense efecte.

RGE núm. 8638/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, sobre el pla de reforestació i
recuperació de les zones afectades per l'incendi iniciat al terme
municipal d'Andratx a l'estiu de 2013.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'agost de 2013, conformement amb l'article 46 del Reglament
de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita que
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial acordi la
compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, davant l'esmentada comissió, per tal d'informar sobre
el pla de reforestació i recuperació de les zones afectades per
l'incendi iniciat al terme municipal d'Andratx a l'estiu de 2013.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 8693/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra,
sobre el conflicte existent entre el sector educatiu i la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'agost de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita
que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la compareixença
urgent del Sr. President de les Illes Balears, davant el Ple de la
cambra, per tal d'informar sobre el conflicte existent entre el
sector educatiu i la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats; i acorda d'elevar-lo a la Junta de Portaveus perquè
s'hi pronunciï i, un cop oïda aquesta, fer-ne el pronunciament.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus -en el si de
la qual s'hi pronunciarà igualment la Mesa, constituïda com a
tal- la fixació de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic: adopció d'acord, si escau, sobre convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per desset diputats del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm.
8697/13.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 d'agost de 2013, s'ha manifestat d'acord amb
l'ordre del dia per a la sessió de la Diputació Permanent, la data
de la qual es fixarà oportunament, tot tenint en compte l'acord
desestimatori adoptat en relació amb la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 8693/13, per tal de debatre l'acord de
convocatòria esmentat amb l'ordre del dia següent:
Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 8694/13.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord desestimatori, en
conseqüència, la Mesa, sent que s'hi troba present, acorda deixar
aquest escrit sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per
tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària
del Ple de la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm.
8697/13).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'agost de 2013, tot atenent l'acord que pugui prendre la Junta
de Portaveus i la Mesa en relació amb la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 8693/13, conformement amb
l'establert als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat per desset diputats del Grup Parlamentari
Socialista, de solAlicitud d'una sessió de la Diputació Permanent
per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió plenària
extraordinària del Ple de la cambra amb un ordre del dia
determinat.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de denominació de l'Àrea d'Informàtica del
Parlament de les Illes Balears i del cap de servei corresponent
i modificació de la Relació de llocs de feina i de l'organigrama
de la cambra.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2013, d'acord amb l'establert a l'article 55.10 de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, i a
l'article 63.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
i atesos els canvis que es produiran en les funcions
corresponents a l'actual Àrea d'Informàtica del Parlament de les
Illes Balears amb motiu de l'adscripció a aquesta de la Secció de
Manteniment, InstalAlacions i Audiovisuals, acorda que la
denominació d'aquesta àrea passi a ser Àrea Tecnològica i de
Gestió Patrimonial. En conseqüència, el cap de servei de la dita
àrea passarà a denominar-se cap de servei de l'Àrea Tecnològica
i de Gestió Patrimonial.
Així mateix, s'aprova la modificació de l'Organigrama per
tal de reflectir-hi el canvi de denominació indicat, i de la relació
de llocs de feina de la cambra on, a més del canvi de
denominació, s'hi formalitzaran els canvis prevists a l'antiga
plaça de cap de servei d'Informàtica, tal com es preveu a la
vigent Relació de llocs de feina (BOPIB núm. 145, de 8
d'octubre de 2010), que són els següents: per ocupar aquesta
plaça s'haurà de pertànyer al cos superior facultatiu en
informàtica del Parlament de les Illes Balears, al grup A,
subgrup A1, amb nivell 28, complement de destinació 28; i el
nivell de català C1 no serà un requisit sinó un mèrit. La resta de
condicions de la plaça esmentada es mantindran igual, això és:
dedicació exclusiva, incompatibilitat, especial responsabilitat i
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dedicació tècnica, plena disponibilitats, torns/horari especial,
plaça singularitzada, provisió per proves selectives o concurs i
complement específic de 1.549,69 euros mensuals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Canvi d'adscripció orgànica i funcional de la Secció de
Manteniment, InstalAlacions i Audiovisuals i modificació de la
Relació de llocs de feina i de l'organigrama del Parlament de
les Illes Balears .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2013, d'acord amb l'establert a l'article 55.10 de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, i a
l'article 63.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
acorda d'aprovar l'adscripció orgànica i funcional de la Secció
de Manteniment, InstalAlacions i Audiovisuals a l'Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial.
Així mateix, s'aprova la modificació de l'Organigrama i de
la Relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears
per tal de reflectir-hi l'adscripció indicada, segons el detall
següent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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•

C)
Funcions del cap de servei de l'Àrea Tecnològica i de
Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2013, atesa l'adscripció orgànica i funcional de
la Secció de Manteniment, InstalAlacions i Audiovisuals a l'Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial, acorda d'aprovar les
funcions del cap de servei de la dita àrea, que són les següents:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Direcció, organització, coordinació i distribució dels treballs
de les distintes seccions de l’àrea tecnològica i de gestió
patrimonial.
Resolució dels assumptes de competència de la direcció i
dels que li delegui l’Oficialia Major.
Assessorament i elaboració de propostes i informes.
Màxim responsable dels serveis informàtics.
Proposta dels objectius i les línies fonamentals d’actuació en
relació amb l’aplicació adequada de les eines ofimàtiques
d’acord amb les directrius generals d’actuació en totes
aquelles matèries referides a la tecnologia de la informació
i de la comunicació i la seva implantació.
Definició dels mitjans necessaris per a l’àrea i el control del
funcionament de l’equipament i dels programes.
Interpretació de les necessitats informàtiques (software i
hardware).
Confecció dels plans de mecanització.
Coordinació de les peticions de les àrees i els serveis i
proposta de prioritats.
Planificació de l’execució dels projectes.
Assessorament respecte de les necessitats d’ampliació de les
eines ofimàtiques i dels equipaments.
Coordinació de la formació del personal de l’àrea i dels
usuaris del sistema.
Avaluació d’oportunitats i costs dels projectes informàtics
i elaboració de propostes.
Direcció del disseny, el funcionament i l'actualització de la
pàgina web institucional de la cambra, i coordinació del seu
contingut.
Direcció, organització, coordinació i distribució dels treballs
de la Secció de Manteniment, InstalAlacions i Audiovisuals
de l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial.
Supervisió i control de les propostes i seguiment de les
obres necessàries per al manteniment en condicions òptimes
dels edificis que siguin propietat del Parlament de les Illes
Balears, seu del Parlament i edifici Ramon Llull, i, si n’és el
cas, d’altres immobles.
Elaboració dels informes i les propostes, els plecs de
prescripcions tècniques i d'altra documentació necessària per
a la contractació de caràcter tècnic relacionada amb els
edificis, així com la corresponent per a la compra i
l'adquisició d’aparells mecànics, electrònics, tal com
aparells d’aire condicionat, de so i reproducció sonora,
instal A lacions elèctriques, calefacció, ascensors,
fotocopiadores, etc.
Supervisió i seguiment de l’inventari del material i del
mobiliari ordinari propietat del Parlament de les Illes
Balears, altes i baixes d’aquest.

•

•

•

•

•

Tasques de direcció relatives al manteniment general dels
edificis, als sistemes de seguretat contra incendis, als plans
de seguretat, als treballs auxiliars de manteniment de
caràcter no especialitzat, com són avaries telefòniques,
llenterneria, calefacció, retolació, rellotges, electricitat,
control d’humitats i temperatura a les diverses
dependències.
Supervisió i autorització de les compres de material
necessàries per al manteniment adequat de les instalAlacions
i dependències.
Direcció, organització i coordinació dels treballs de
megafonia, videoteca i fonoteca per tal d’enregistrar
adequadament les sessions dels diferents òrgans
parlamentaris i d’altres; així com dels seus arxius i
reproducció autoritzada d’aquests.
Direcció, adaptació i actualització del sistema de gravacions
de so i imatge de les sessions i actes institucionals i/o
oficials, en relació amb l’aplicació de les noves tecnologies
de la informació i comunicació, digitalització i control de les
senyals de TV i coordinació amb els operadors dels mitjans
audiovisuals externs.
Supervisió i control dels subministraments d’aquells arxius
sonors i d’imatge que s’han d’incloure a la pàgina web
institucional de la cambra.
Direcció, coordinació i realització de propostes en relació
amb les tasques corresponents a la implantació gradual
d’aquelles eines ofimàtiques i de les noves tecnologies
necessàries per poder dur a terme quan sigui necessari la
gestió integral dels denominats “edificis intelAligents”.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant concursoposició i promoció interna vertical, la plaça de cap de servei
de l'Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament
de les Illes Balears.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa en sessió de dia 24 de
juliol de 2013 , i a l'empara del que s'estableix als articles 7, 12
i 13 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
dicta la següent resolució
Resolució:
Atès que la plaça de cap del servei de l’Àrea Tecnològica i
de Gestió Patrimonial es troba vacant i dotada
pressupostàriament, s’acorda d’aprovar la convocatòria per
cobrir-la mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció
interna vertical, tot d'acord amb les bases que es relacionen a
continuació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant concursoposició i promoció interna vertical, la plaça de cap de
servei de l'Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del
Parlament de les Illes Balears
Primera
Objecte de la convocatòria
Cobrir mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció
interna vertical la plaça de cap del servei de l’Àrea Tecnològica
i de Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes Balears, amb
caràcter de funcionari de carrera, pertanyent al cos facultatiu
superior en informàtica del Parlament de les Illes Balears, del
grup A, subgrup A1, nivell de complement de destinació 28 i
complement específic de 1.549,69 i mensuals, que es
relaciona:
• Cap del servei de l’Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial, adscrit a l’Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial.
Segona
Requisits personals
1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea, i també d’acord amb l’establert a l’article 56.3.1 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
2. Ser major d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació
forçosa, ambdues edats referides al dia en què finalitzi el
termini de presentació d’instàncies.
3. No estar inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la funció
pública ni haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari
de qualsevol administració pública, òrgan constitucional o
estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per
l'acompliment de funcions públiques.
4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
5. Tenir un dels títols següents: doctor en informàtica, llicenciat
en informàtica, enginyer superior en informàtica, enginyer
superior en telecomunicacions, títol universitari de grau en
informàtica o d'altres títols oficials equivalents o similars.
6. Tenir la condició de funcionari de carrera del cos facultatiu
tècnic en informàtica del Parlament de les Illes Balears (grup A,
subgrup A1) en situació de servei actiu o en qualsevol altra
situació administrativa excepte la de suspensió ferma.
7. Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos
anys com a funcionari de carrera del cos facultatiu tècnic en
informàtica del Parlament de les Illes Balears.
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Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants
1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears
la instància corresponent, segons el model que figura a l’annex
II, juntament amb la certificació on consti la seva condició de
funcionari de carrera del cos facultatiu tècnic en informàtica ,
la seva antiguitat, els llocs de feina desenvolupats, el grau
personal, la seva situació administrativa i d’altres
circumstàncies que pugin afectar la valoració dels mèrits de la
fase de concurs; en el termini de vint dies naturals a comptar des
de l'endemà al de la publicació de les presents bases al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
2. Els aspirants que presentin les certificacions o els títols
requerits a la base segona, hauran de presentar-los aportant la
còpia o les còpies degudament compulsades juntament amb la
instància. Així mateix, s’hi adjuntaran els documents, títols i
certificats degudament compulsats que acreditin els mèrits que
s’han de valorar a la fase de concurs.
3. Els requisits s’acrediten amb la informació que consta a
l’expedient personal dels aspirants; així mateix s’incorporaran
a l’expedient del concurs els mèrits que constin a l’expedient
personal de cada aspirant referits al darrer dia de presentació de
solAlicituds; per tant, i als efectes de tenir la informació
necessària, el personal que vulgui participar en la convocatòria
podrà comprovar les dades que figuren al seu expedient
personal i solAlicitar-ne un extracte, a fi de conèixer els requisits
i mèrits que hi figuren i, si pertoca, aportar altra documentació
que considerin oportuna, en relació amb aquells que no hi
figuren, tant si són requisits com si són mèrits.
A l’efecte de valorar els mèrits pels serveis prestats en altres
administracions públiques, s’hauran de presentar el
corresponents certificats emesos per aquelles on consti
l’antiguitat, el grau personal consolidat i els llocs de feina
desenvolupats amb els nivells de complement de destinació
corresponents.
4. La presentació d'instàncies també es podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la cambra, la llista
provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, els
cognoms i el DNI, així mateix s'hi assenyalarà el motiu de la
no-admissió dels aspirants exclosos, per tal que aquests, en el
termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de
publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o esmenar la
causa que n'ha motivat l'exclusió provisional.
6. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, i dictarà la resolució corresponent, fent
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
i al tauler d'anuncis de la cambra, juntament amb indicació del
lloc, de la data i de l’hora de celebració del primer exercici.
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Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament.
1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president o presidenta d'aquest.
2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:
2.1. President: la presidenta del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
2.2. Vocal: un altre membre de la Mesa, designat per la
Mesa.
2.3. Vocal: el lletrat oficial major o lletrat en qui delegui.
2.4. Vocal: un vocal proposat per la Junta de Personal, amb
possessió d’una titulació universitària superior o un grau
universitari o bé d'aquelles titulacions afins o equivalents a les
esmentades, i nomenament del corresponent suplent.
2.5. Vocal: el catedràtic del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB, de l’àrea de Ciències de
la Computació i IntelAligència Artificial; i com a suplent el
professor titular del Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica de la UIB, de l’àrea d’Enginyeria Telemàtica.
2.6. Secretari: el cap de Recursos Humans; i com a suplent
la cap de servei de l'Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària.
En tots els casos es nomenaran els suplents corresponents.
3. A la sessió constitutiva, la Presidència del tribunal solAlicitarà
als membres, titulars i suplents, la declaració expressa de no
trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes a l'article 28
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú. L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal se
substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 28 i 29
d'aquesta llei.
4. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents i, en cas d'empat, dirimirà amb el
seu vot, el president o la presidenta. Per actuar vàlidament
hauran de ser-hi presents el president o la presidenta i el
secretari o la secretària.

5.1. Concurs de mèrits
La puntuació global d’aquesta fase serà de fins a 30 punts,
tot d’acord amb el següent barem:
5.1.1. Grau Personal:
1. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut de nivell
30: 1,00 punt.
2. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut superior
en un nivell al nivell 28: 0,95 punts.
3. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut igual al
nivell 28: 0,90 punts.
4. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior
en un nivell al nivell 28: 0,85 punts.
5. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior
en dos nivells al nivell 28: 0,80 punts.
6. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior
en tres o més nivells al nivell 28: 0,75 punts.
5.1.2. Valoració del treball realitzat amb anterioritat a qualsevol
administració pública i al Parlament de les Illes Balears:
1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí un lloc
de feina amb un nivell de complement de destinació superior al
nivell 28, o com a personal laboral un lloc de feina assimilat o
equivalent: 0,055 punts per mes fins a un màxim de 3 punts.
2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí un lloc
de feina amb un nivell de complement de destinació igual al
nivell 28, o com a personal laboral en un lloc de feina assimilat
o equivalent: 0,035 punts per mes fins a un màxim de 2,98
punts.
3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí un lloc
de feina amb un nivell de complement de destinació inferior en
un o en dos nivells al 28, o com a personal laboral en un lloc de
feina assimilat o equivalent: 0,025 punts per mes fins a un
màxim de 2,95 punts.
4. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí un lloc
de feina amb un nivell de complement de destinació inferior en
tres o més nivells al 28, o com a personal laboral en un lloc de
feina assimilat o equivalent: 0,012 punts per mes fins a un
màxim de 2,90 punts.
La valoració total d’aquest apartat serà de 3 punts.

5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà la
seu al Parlament de les Illes Balears.
6. El tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració
de les proves.
7. El tribunal podrà nomenar els assessors que estimi oportú per
al desenvolupament de les proves selectives.
Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves
El procés selectiu constarà de dues fases, una de concurs on
es valoraran els mèrits dels aspirants i l’altra d’oposició.

5.1.3. Antiguitat:
1. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari de
carrera o interí, o com a personal laboral a qualsevol altra
administració pública: 0,020 punts per mes, fins a un màxim de
3 punts.
2. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari de
carrera o interí, o com a personal laboral a l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears: 0,025 punts per mes,
fins a un màxim de 5 punts.
3. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari de
carrera o interí, o com a personal laboral del Parlament de les
Illes Balears: 0,036 punts per mes, fins a un màxim de 9 punts.
La valoració total d’aquest apartat serà de 9 punts.
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5.1.4. Coneixements de català
Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:
Els certificats expedits per l’EBAP o per la Direcció
General de Cultura i Educació-Departament de Llengua, o els
homologats per aquesta, relacionats amb els tipus de
coneixements següents:
Certificat de coneixements de nivell A2 o equivalent: 0,75
punts.
Certificat de coneixements de nivell B1 o equivalent: 1,00
punts.
Certificat de coneixements de nivell B2 o equivalent: 1,50
punts.
Certificat de coneixements mitjans (certificat C1 o equivalent):
2,00 punts.
Certificat de coneixements superiors (certificat C2 o
equivalent): 3,00 punts.
Certificat de coneixements específics de llenguatge
administratiu: 0,50 punts.
En relació amb l’equivalència sobre els certificats o títols de
coneixements de català o sobre la validesa d’aquests, s’estarà
d’acord amb allò que es reguli al respecte per part de la Direcció
General de Cultura i Educació, Departament de Llengua, o
d’altres institucions competents en la matèria pròpies de la
CAIB.
Només es valorarà el certificat de nivell més alt i el
certificat de coneixements específics de llenguatge
administratiu.
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plans de formació de caràcter general o bé aquelles autoritzades
amb caràcter individual.
En conseqüència es valoraran els cursos que versin sobre les
matèries següents:
• Informàtica, ofimàtica, tecnologies de la comunicació,
recerca, desenvolupament i innovació o similars, i en
general aquelles pròpies de l’àrea de tecnologia i
comunicació.
• De l’àrea jurídicoadministrativa.
• Comptable-pressupostàries i econòmiques, i aquells cursos
de l’àrea de gestió econòmica i financera.
• Idiomes (anglès, francès, alemany, català, i altres a valorar
pel tribunal si poden ser d’interès per a les tasques del lloc
de feina convocat)
• Atenció al públic, cursos de l’àrea de qualitat i habilitats
personals, funció organitzativa i processos administratius i
cursos de lideratge i de directius.
• Recursos humans,
gestió i direcció de personal,
encalçament laboral en el treball (mobbing), intelAligència
emocional i d’altres relacionats amb temes de personal,
igualtat i violència de gènere.
• Prevenció de riscs laborals.
• Altres que puguin tenir relació amb les tasques del lloc de
feina
Cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada, o a la part
proporcional si la durada n'era menor.
Valoració dels mèrits:
- 0,020 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
aprofitament.
- 0,010 punts per crèdit, quan el certificat acrediti assistència.
- 0,030 punts per crèdit, quan el certificat acrediti impartició.

5.1.5. Cursos de formació i perfeccionament
Es valoraran els cursos impartits per l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP), l'Institut Nacional
d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per les
Administracions Públiques i les altres escoles d’administració
pública de les comunitats autònomes, i així mateix les
organitzacions sindicals en el marc dels convenis que signen
amb les Administracions Públiques de l’Estat i de la CAIB, en
el marc dels acords de formació contínua, bé actuant com a
promotors, bé com a signats dels acords esmentats.
També es valoraran altres accions formatives com seminaris,
congressos, jornades d’estudis impartits per administracions
públiques, universitats, colAlegis oficials, i per aquells centres o
organismes establerts a l’apartat 7.3.2 de la resolució de la
consellera d’Interior de dia 30 de març de 2009, publicada al
BOIB núm. 48, de 2 d’abril de 2009, tot seguint els criteris que
s'hi estableixen.
Podran valorar-se aquelles accions formatives que a judici
del tribunal tenguin una relació directa amb les tasques del lloc
convocat i que no s’hagin impartit per administracions
públiques, universitats, colAlegis professionals, i per aquells
centres i organismes establerts a l’apartat 7.3.2 de la resolució
descrita al paràgraf anterior.
També es valoraran les accions formatives realitzades per
altres entitats o empreses distintes de les anteriors, amb les
quals la Mesa hagi establert convenis o contractes de formació
o hagi autoritzat la inscripció a cursos, seminaris, congressos,
jornades d’estudi al personal de la cambra, bé en el marc dels

No es valoraran els certificats que no indiquin les hores de
durada i aquells que corresponguin a assignatures d’una carrera
universitària, dels cursos de doctorat o dels derivats de
processos selectius.
Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no
figurin a la relació anterior i que a judici del tribunal puguin
tenir vinculació amb les tasques del lloc de feina convocat,
també es valoraran.
La puntuació màxima d’aquest apartat relativa a les accions
formatives serà de 5 punts.
5.1.6. Estudis i altres títols
Només es valoraran les titulacions acadèmiques de caràcter
oficial o l’equivalència de les quals tengui reconegut i establert
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
No es valora el títol de nivell inferior o el primer cicle quan
sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte els títols de
postgrau.
La superació de cada assignatura d’un grau, una
llicenciatura, un segon cicle universitari o equivalent,
relacionada directament amb les funcions del lloc de feina, es
valorarà a raó de 0,1 punts, fins a un màxim de 1,5 punts.
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a) Títols acadèmics:

1. Per cada titulació acadèmica de grau, segon cicle
universitari, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalents
distinta de la presentada com a requisit: 3,00 punts.
2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
primer cicle universitari, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica
o equivalents: 2,00 punts.
3. Per cada títol de doctor o equivalent: 1,00 punt.
b) Altres títols: han de tenir relació amb les tasques del lloc de
feina convocat:
1. Per títols de postgrau universitaris i/o similars o
equivalents de entre 300 i 600 hores: 1,00 punt per cadascun.
2. Per títols de postgrau universitaris i/o similars o
equivalents de entre 600 i 1.000 hores: 1,10 punts per cadascun.
3. Per màsters universitaris de més de 1.000 hores: 1,20
punts per cadascun.
La superació dels cursos i seminaris fonamentals dels
programes de doctorat es valorarà a raó de 0,08 punts per crèdit,
fins a un màxim de 1,5 crèdits.
En relació amb la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit, o bé a la forma de valorar-les, en cas de dubte,
s’estarà al que es disposa a la Resolució de la consellera
d’Interior de dia 30 de març de 2009.

B2

Avançat
(abans 1r
curs cicle
superior)

1,30

1,00

B2+

Avançat
(abans 2n
curs cicle
superior)

1,30

1,20

C1

1,40

1,40

C2

1,50

1,50

A més a més es valoraran altres certificats del marc comú
europeu considerats equivalents i que es valoren amb la mateixa
puntuació que els certificats de les Escoles Oficials d’Idiomes:
1) Alemany:
Nivell

Alemany

Puntuació

A1

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1
Star Deutsch 1

0,40

A2

Títol de nivell elemental EOI
Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch A2
Start Deutsch 2

0,60

B1

Títol de nivell intermeid EOI (= certificat de nivell
elemental
Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch B1
Zertificat Deutsch

1,00

B2

Títol de nivell avançant EOI (= certificat de nivell
superior; certificat d’aptitud)
Diplomat universitari especialista en llengua alamenya
(Mestre o altres)
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Stufe 1 (DSH-1)
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1
Goethe-Zertifikat B2
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)-TDN3

1,30

C1

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Stufe 2 (DSH-2)
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2
Goethe-Zertifikat C1
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

1,40

C2

Llicenciat en filologia alemanya
Llicenciat en traducció i interpretació: llengua
alemanya
Deustche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Stufe 3 (DSH-3)
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

1,50

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5,00 punts.
5.1.7. Coneixement d’altres llengües
Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements
de qualsevol llengua oficial de les Escoles Oficials d’Idiomes
(EOI), de les universitats, de l’EBAP i d’altres escoles
d’administració pública amb les puntuacions següents:
Nivells
del marc
comú
europeu

Escoles
oficials
d'idiomes

Univers.
escoles
d'AP
organit.
sindicals,
acords de
formació
contínua

Puntua
ció

1r curs
nivell inicial

0,10

2n curs
nivell inicial

0,20

1r curs
nivell
elemental

0,30

2n curs
nivell
elemental

0,40

Bàsic 1
(1r curs
cicle
elemental
)

0,40

Bàsic 2
(2ncurs
cicle
elemental
)

0,60

B1

Intermedi
1

0,80

0,60

1r curs
nivell mitjà

0,60

B1+

Intermedi
2 (3r curs
cicle
elemental

1,00

0,80

2n curs
nivell mitjà

0,80

A1

A2

0,30

Altres
nivells
EBAP

0,40

2) Anglès:
Nivell

Anglès

Puntuació

A2

Certificat de nivell intermig EOI (= certificat de nivell
elemental)
PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge
University
ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College
London

0,60

B1

Certificat de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell
elemental)
PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge
University
ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College
London

1,00

BOPIB núm. 111 - 9 d'agost de 2013
B2

Certificat de nivel avançant EOI (= certificate de nivell
superior; certificate d’aptitud)
Diplomat Universitari especialista en llengua anglesa
(mestre o altres)
FCE (First Certificate in Englisch). Cambridge
University
ISE II (Integrated Skills in Englisch). Triniyt College
London

1,30

C1

CAE (Certificate in Advanced Englisch). Camb ridge
University
ISE III (Integrated Skills in Englisch). Trinity College

1,40

C2

Llicenciat en filologia anglesa
Llicenciat en traducción i interpretación: llengua
anglesa
CPE (Certificate of Proficiency in Englisch).
Cambridge University
ISE IV (Integrated Skills in Englisch). Trinity College

1,50

•
•

2. Per publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs
en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals
sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions
del lloc solAlicitat, d’acord amb els criteris que s’exposen a
continuació:
• Per articles divulgatius a revistes i publicacions periòdiques
especialitzades: 0,1 punts per coautoria; 0,2 punts per
autoria individual.
• Per l’autoria de llibres o reculls normatius comentats o
edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,5 punts
per coautoria, 1 punt per autoria individual.
La puntuació màxima per aquest apartat serà d'1 punt.
5.2. Fase d’oposició
Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts, tot
d’acord amb el següent detall:

3) Francès:

•
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Nivell

Francès

Puntuació

A1

DELF (diplome d’études en langue française A1

0,40

A2

Títol de nivell elemental EOI
DELF A2

0,60

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell
elemental)
DELF B1

1,00

B2

Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell
superior; certificat d’aptitud)
Diplomat universitari especialista llengua francesa
(mestre o altres)
DELF B2

1,30

C1

DALF (diplome approfondi de langua française C1

1,40

C2

Llicenciat en filologia francesa
Llicenciat en traducció i interpretació: llengua
francesa DALF C2

1,50

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivell
superior dels acreditats amb els criteris assenyalats
anteriorment i, a l’efecte d’establir la valoració que
correspon a cada lloc de feina, es considera que els
certificats d’un nivell de coneixements d’un idioma
acrediten els coneixements dels nivells inferiors.
Es podran valorar simultàniament llengües diferents, amb
els criteris indicats.
Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o la puntuació que s’hi
ha d’atorgar, es podrà solAlicitar informe a l’EBAP.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 1,50 punts.

5.1.8. Altres mèrits
1. Per treballs a l’empresa privada amb funcions relacionades
directament amb tasques d’organització, funcionament i
supervisió de sistemes informàtics en llocs tècnics: 0,010 punts
per cada mes de feina.

Proves selectives
Es duran a terme dos exercicis obligatoris.
5.2.1. Exercici primer (teòric): de caràcter obligatori. Consistirà
a contestar per escrit un tema de la part general d’entre dos
temes que proposarà el tribunal per sorteig públic, i contestar
per escrit un altre tema de la part específica d’entre dos temes
que proposarà el tribunal per sorteig públic, dels que hi figuren
a l’annex I de les presents bases. El temps per realitzar aquest
exercici serà de dues hores i mitja. Es valoraran, d’entre altres
elements, els coneixements generals dels temes i la claredat en
l’exposició. Cada tema es puntuarà entre 0 i 10 punts per cada
membre del tribunal. Aquest exercici es puntuarà finalment
entre 0 i 10 punts.
5.2-2. Exercici segon (pràctic): de caràcter obligatori, consistirà
a desenvolupar per escrit dos supòsits pràctics, formulant les
propostes de resolució adequades, a elegir d’entre tres que
plantejarà el tribunal, relacionats amb les funcions pròpies de la
plaça i amb el contingut dels temes que figuren a la part
específica de l’annex I de les bases, en un temps màxim de tres
hores. S’hi valoraran, d’entre altres factors, l’adequada
formulació de conclusions i els coneixements exposats. Cada
tema es puntuarà entre 0 i 10 punts per cada membre del
tribunal. Aquest exercici es puntuarà finalment entre 0 i 10
punts.
En aquest exercici els aspirants podran dur i utilitzar els
llibres, apunts i textos legals que estimin oportuns.
5.2.3. A la fase d’oposició els exercicis tendran caràcter
eliminatori, els aspirants necessitaran la puntuació mínima
següent per continuar les proves i els exercicis:
1. Primer exercici (teòric): 5,00 punts.
2. Segon exercici (pràctic): 5,00 punts.
Aquells aspirants que obtenguin una puntuació de menys de
4 punts a un tema de cada exercici no podran continuar les
proves selectives.

La puntuació màxima d’aquests apartat serà d'1 punt.
5.2.4. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la
mitjana aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres
del tribunal, prèviament es farà la mitjana aritmètica entre les
puntuacions atorgades per cada membre del tribunal a cadascun
dels temes corresponents a cada exercici de cada aspirant. Les
puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les actes
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respectives, així com les incidències que puguin sorgir durant la
celebració de les proves selectives.
Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat les
proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers
exercicis. Entre exercici i exercici o prova han de transcórrer un
mínim de tres dies hàbils.
Sisena
Ordre de realització i qualificació de les proves selectives
L’ordre per a la realització del concurs i de les proves
selectives de l’oposició de la present convocatòria serà la
següent:
1r. Primer exercici (teòric).
2n. Segon exercici (pràctic).
3r. Concurs de mèrits.
El tribunal, un cop finalitzades les proves selectives
anteriors, es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop
calculats aquests es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra
la proposta provisional de valoració dels mèrits.
A la vista d’aquesta els aspirants podran formular les
reclamacions i alAlegacions en el termini de dos dies hàbils,
comptadors a partir del següent al de la data d’exposició pública
de la proposta provisional. Un cop examinades , el tribunal
publicarà al tauler d’anuncis la proposta definitiva en relació
amb la valoració final dels punts de la fase de concurs.
Un cop finalitzades les proves selectives el tribunal farà
pública al tauler d’anuncis de la cambra la llista provisional amb
la relació dels aspirants que han superat les proves selectives
amb les puntuacions corresponents.
A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les
puntuacions obtingudes en els exercicis teòric i pràctic es
reconvertiran a l’escala dels 100 punts, tot seguint el criteri de
multiplicar cada punt obtingut en aquests per 3,5.
Des de la data de la publicació de la llista provisional, els
aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
possibles reclamacions.
A continuació el tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions i, tot seguit, es farà pública la
resolució definitiva amb l’aspirant finalment seleccionat.
Setena
Presentació de documents
1. Dins els vint dies naturals des que es faci pública la resolució
que contengui la relació d'aspirant seleccionat, i prèvia
notificació per part de l'Oficialia Major, aquest aportarà els
documents que pertoqui al registre de la cambra.
2. Atesa la seva condició de funcionari de carrera del cos
facultatiu tècnic en informàtica de la cambra, únicament hauran
d'aportar la documentació exigida a la base segona que no consti
als seus respectius expedients personals, amb la corresponent
notificació prèvia per part de Recursos Humans.

Vuitena
Nomenament i presa de possessió
1. Conclòs l'establert a l’apartat anterior, es procedirà per part
de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari de
carrera del cos facultatiu superior en informàtica de l’aspirant
que hagi obtingut la plaça i presentat la documentació requerida,
i es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un mes,
comptador des de la notificació del nomenament per prendre
possessió de la plaça. Si no en prenia possessió en el termini
indicat, sense causa justificada, no podrà accedir a la plaça
convocada.
Novena
Substitució
En qualsevol dels casos següents:
- Que la documentació aportada per la persona proposada
presenti defectes no rectificables que impedeixin formalitzar-ne
el nomenament.
- Que la persona proposada renunciï.
- Quan la persona proposada no prengui possessió de la
plaça en el termini establert sense causa justificada.
La presidenta del Parlament podrà substituir la persona
proposada per la persona que la segueixi en la llista definitiva
dels aspirants que hagin superat les proves selectives.
Desena
Empat
En cas d’empat a les puntuacions finals, s’adjudicarà la
plaça:
- En primer lloc: s’actuarà d’acord amb l’establert a l’article
61 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, si n'era
el cas.
- En segon lloc: als funcionaris de major antiguitat al
Parlament de les Illes Balears
- En tercer lloc: si persistia l’empat al funcionari de major
antiguitat a qualsevol de les administracions públiques.
- En quart lloc: si persistia l’empat al funcionari de major
edat.
Onzena
Disposicions finals i recursos
1. Contra la resolució que conté la convocatòria i les bases
d’aquesta es pot interposar un recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa als articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i a l’article 77 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes; o bé es pot interposar directament un
recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998. de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; en el
termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà al de la
data de publicació de la resolució que conté la convocatòria i les
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presents bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
2. Així mateix contra les resolucions del tribunal i els actes de
tràmit d’aquest que determinin la impossibilitat de continuar en
el procés selectiu o que puguin produir indefensió es pot
interposar recurs d’alçada davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data en la qual s’hagi
dictat la corresponent resolució, d’acord amb el que es disposa
als articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. La resolució del recurs
d’alçada esmentat acordat per la Mesa esgotarà la via
administrativa.
3. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i al Decret 26/2001, de 16 de
febrer, que modifica l’anterior.
4. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.
Annex I
Temari per accedir a la plaça de cap de servei de l’Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial pel sistema de
promoció interna vertical i mitjançant concurs oposició
Part general
1. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització,
funcions; autonomia organitzativa, autonomia financera i
autonomia administrativa. Especial referència al president del
Parlament de les Illes Balears: estatus i funcions.
2. El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Naturalesa
jurídica. Elaboració i reforma. Estructura. Interpretació del
Reglament.
3. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears:
estructura, principis generals i contingut.
4. L’organització administrativa del Parlament de les Illes
Balears: àrees funcionals, serveis i seccions, tasques assignades
a cadascuna i personal adscrit. Organigrama i Relació de llocs
de feina.
5. L’acte administratiu: concepte i classes. Validesa i eficàcia
dels actes administratius: notificació i publicació. L’obligació
de resoldre i els actes presumptes. Fases del procediment
administratiu: la iniciació, l’ordenació, la instrucció i la
terminació.
6. La contractació administrativa. Classes de contractes públics.
Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte i causa dels
contractes públics. La forma de contractació administrativa i els
sistemes de selecció dels contractistes. La formalització dels
contractes.
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7. Legislació en matèria de protecció de dades. La Llei Orgànica
de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 i els
reglaments que la despleguen.
8. Administració electrònica i interoperabilitat. Estratègia
europea i esquema nacional.
9. Estructura, organització i funcions del Servei d’Informàtica.
10. Organització i funcions de l’Àrea de Sistemes del Servei
d’Informàtica. Relació amb les altres àrees.
11. Organització i funcions de l’Àrea de Desenvolupament del
Servei d’Informàtica. Relació amb les altres àrees.
12. Organització i funcions de l’Àrea d’Explotació i Gestió del
Servei d’Informàtica. Relació amb les altres àrees.
13. Evolució del sistema informàtic del Parlament. Inici,
evolució tecnològica, situació actual i perspectives de futur.
14. Infraestructures del Servei d’Informàtica. Estacions
d’usuari, servidors, sistemes d’emmagatzemament i
virtualització.
15. Infraestructures del Servei d’Informàtica. Xarxa,
comunicacions, protecció perimetral, centre de procés de dates,
protecció física.
16. Projecte BYOD del Parlament de les Illes Balears de
prestació de serveis als diputats.
17. Aplicacions corporatives del Servei d’informàtica.
Aplicacions comercials i aplicacions de desenvolupament
propi.
18. Pla de sistemes Parla-Ment: descripció general, processos
afectats i catàleg d’objectius.
19. Pla de sistemes Parla-Ment: requeriments generals.
20. Pla de sistemes Parla-Ment: projectes del pla de sistemes i
priorització.
Part específica
1. Definició i funcionament dels sistemes d’informació.
2. La xarxa Internet. Organismes rectors. Els serveis bàsics.
3. Conceptes de seguretat dels sistemes d’informació:
confidencialitat, integritat, disponibilitat i traçabilitat.
4. Codi de bones pràctiques per a la gestió de seguretat de la
informació. Norma UNE-ISO/IEC 27002.
5. Funcions del directiu de Sistemes i Tecnologies de la
Informació en l’Administració.
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7. Bases de dades relacionals. Extensions documentals i XML.

Que adjunt, els certificats, títols i documents corresponents
per participar a la fase de concurs de la present convocatòria.
Que, finalment, adjunt la certificació on consten les dades
personals de caràcter administratiu exigides a la base segona de
la convocatòria.

8. El cicle de vida dels sistemes d’informació. Models de cicle
de vida.

Per tot això, solAlicit de ser admès/esa a les corresponents
proves selectives.

6. Eines de planificació i control de la gestió de la funció del
directiu de Sistemes i Tecnologies de la Informació en
l’Administració. El quadre de comandament.

..................... a.....d ..................del.....

9. El pla de sistemes d’informació I. Planificació estratègica.

Signatura.

10. El pla de sistemes d’informació II. Activitats segons Mètrica
V.3.
11. Assegurament de la qualitat segons Mètrica v.3.

A la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears.

12. Organització i funcionament d’un Centre de Sistemes
d’Informació. Models. Rols.
13. Àrees i funcions d’un centre de Sistemes d’Informació:
desenvolupament, manteniment, sistemes, bases de dades,
comunicacions, i relació amb usuaris.
14. RIA. Definició, arquitectura, característiques, eines i
tecnologies.
15. La interfície d’usuari.
16. Usabilitat. Definició, criteris de disseny, beneficis,
estàndards.
17. Sistemes gestors de continguts.
18. Programari lliure. Definició, projectes destacats, avantatges
i inconvenients.
19. Xarxes socials i web 2.0. Impacte en la participació
ciutadana en els processos legislatius.
20. E-learning: conceptes, eines, avantatges i inconvenients.
LMS i LMCS.

Ordre de Publicació
E)
Composició del tribunal qualificador de les proves
selectives per cobrir la plaça de cap de servei de l’Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes
Balears mitjançant concurs-oposició per promoció interna
vertical.
D'acord amb la base quarta de les reguladores de la
convocatòria per al proveïment de la plaça de cap de servei de
l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les
Illes Balears mitjançant concurs-oposició per promoció interna
vertical, publicades en aquest BOPIB, el tribunal que ha de
qualificar les proves selectives de què es tracta tendrà la
composició següent:
Presidenta: Molt Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera,
presidenta del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva, secretària
primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Vocal: Hble. Sra. Joana Barceló i Martí, secretària segona de
la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, vicepresident
segon del Parlament de les Illes Balears.

Annex II
Model d'instància

......... (nom i llinatges), nat/nada dia.......de.................de....,
a............................, província de..........
que visc al carrer/avinguda/plaça..................…………………
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de.............., Codi
postal..............…, amb DNI núm............... i telèfon.....................
Declar:
Que reunesc totes les condicions requerides a la base segona
de la convocatòria publicada al BOPIB núm. .....de data.............
per proveir la plaça vacant en el cos facultatiu superior en
informàtica del Parlament de les Illes Balears, de cap de servei
de l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de
les Illes Balears per concurs oposició i pel sistema promoció
interna vertical.

Vocal: Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major del
Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Sr. Joan Ferrer i Cánaves, lletrat del Parlament de
les Illes Balears.
Vocal designat per la Junta de personal: Sr. Miquel
Monserrat i Bibiloni, lletrat del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Sra. Maria Perelló i Mas, cap de servei de
Biblioteca i Documentació.
Vocal: Catedràtic del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB, de l’àrea de Ciències de
la Computació i IntelAligència Artificial.
Suplent: Professor titular del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB, de l’àrea d’Enginyeria
Telemàtica.

BOPIB núm. 111 - 9 d'agost de 2013
Secretari: Sr. Francesc Jiménez i Bestard, cap de Recursos
Humans.
Suplent: Sra. Catalina Palmer i Taura, cap de servei de
l'Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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