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G) RGE núm. 9179/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació i regulació dels comitès d'ètica assistencial de centres
sanitaris. 6529

H) RGE núm. 9180/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mediació i intervenció del Govern de les Illes Balears en conflictes
laborals. 6530

I) RGE núm. 9181/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en matèria de depuradores al terme municipal de
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
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patrimoni càrrecs públics. 6532

E) A la Pregunta RGE núm. 450/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a formalització de
convenis de colAlaboració. 6532

F) A la Pregunta RGE núm. 451/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a registre de casos de
desprotecció social i maltractament de menors. 6532

G) A la Pregunta RGE núm. 453/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a convenis amb els
ajuntaments pels serveis per a persones amb dependència. 6532

H) A la Pregunta RGE núm. 454/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prestacions d'ajuda
a domicili. 6533

I) A la Pregunta RGE núm. 456/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a grau d'implantació del
Protocol Marc interdisciplinari d'actuació. 6533

J) A la Pregunta RGE núm. 457/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a restitució del servei
de teleassistència. 6533

K) A la Pregunta RGE núm. 458/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a polítiques de benestar
social (II). 6533

L) A la Pregunta RGE núm. 459/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a denúncies per violència
masclista. 6534

M) A la Pregunta RGE núm. 619/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatge al Marroc. 6534

N) A les Preguntes RGE núm. 766/13 i 767/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a proliferació
del becut vermell (I i II). 6534

O) A la Pregunta RGE núm. 768/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a plaga de la
processionària (I). 6534

P) A la Pregunta RGE núm. 769/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a plaga de la
processiònaria (II). 6535

Q) A la Pregunta RGE núm. 770/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a sentència núm.
788/2012. 6535

R) A la Pregunta RGE núm. 773/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a drenatge de l'autovia
d'Eivissa. 6535
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S) A la Pregunta RGE núm. 774/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a mesuradors de pas de
vehicles de l'autovia d'Eivissa. 6535

T) A la Pregunta RGE núm. 826/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a pesca del jonquillo
(I). 6536

U) A la Pregunta RGE núm. 1189/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a exigència del coneixement
del català. 6536

V) A la Pregunta RGE núm. 1221/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acusació particular.
6536

X) A la Pregunta RGE núm. 1222/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a llei d'ordenació farmacèutica.
6536

Y) A la Pregunta RGE núm. 1223/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a declaració de béns, patrimoni
i activitats. 6536

Z) A la Pregunta RGE núm. 1224/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni ferroviari.
6536

AA) A la Pregunta RGE núm. 1833/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acompliment de
l'Estatut de l'Empleat Públic. 6537

AB) A la Pregunta RGE núm. 1834/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acompliment de
la Llei de la bona administració i del bon govern. 6537

AC) A la Pregunta RGE núm. 2465/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei d'assistència
psicològica a les víctimes d'emergències. 6537

AD) A la Pregunta RGE núm. 2655/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió del port vell de
Ciutadella. 6537

AE) A la Pregunta RGE núm. 3131/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a prospeccions al nord de les
Illes Balears (II). 6537

AF) A la Pregunta RGE núm. 3132/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a campanya sísmica en àrees
del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears. 6538

AG) A la Pregunta RGE núm. 3134/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de Cabrera.
6538

AH) A la Pregunta RGE núm. 3268/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions petrolieres.
6538

AI) A la Pregunta RGE núm. 3269/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions petrolieres (I).
6538

AJ) A la Pregunta RGE núm. 4029/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a decisions del Govern.
6538

AK) A la Pregunta RGE núm. 4030/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a canvi de polítiques del Govern.
6539

AL) A la Pregunta RGE núm. 4031/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a actitud del Govern.
6539

AM) A la Pregunta RGE núm. 4174/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tot inclòs. 6539

AN) A la Pregunta RGE núm. 4175/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a externalització de serveis
a l'hoteleria. 6539
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AO) A la Pregunta RGE núm. 4176/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a desestacionalització.
6539

AP) A la Pregunta RGE núm. 4178/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cicloturisme. 6540

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4355/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a devolució de doblers
públics. 6540

AR) A la Pregunta RGE núm. 4356/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a fondeig sobre les
praderies de posidònia. 6540

AS) A la Pregunta RGE núm. 5097/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llengua "baléà". 6540

AT) A la Pregunta RGE núm. 5098/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasca pública de quedar-se
a casa. 6540

AU) A la Pregunta RGE núm. 5906/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a política sanitària
i turisme. 6540

AV) A la Pregunta RGE núm. 5907/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a promoció
turística. 6540

AX) A la Pregunta RGE núm. 5908/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a estat de les
platges. 6541

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 8878/13, de quatre diputats membres del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre l'incendi de la Serra de Tramuntana. 6541

B) RGE núm. 8987/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, sobre l'incendi declarat a Andratx. 6541

C) RGE núm. 9190/13, de quatre diputats membres del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre els expedients disciplinaris dels instituts de secundària de Maó. 6541

D) RGE núm. 9211/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Delegada del Govern central
a les Illes Balears, sobre les instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil a Calvià en relació amb els protocols de detenció de
ciutadans africans. 6541

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6503/13, 7243/13, 6499/13, 6501/13, 7239/13,
6500/13, 7244/13, 7240/13, 6504/13, 7237/13, 6498/13, 6496/13, 7238/13, 6502/13, 7242/13, 6506/13, 7236/13, 6497/13, 7245/13,
7241/13 i 6505/13. 6542

4. INFORMACIONS

A) Nomenament de personal eventual. 6542

B) Nomenament de personal eventual. 6543

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013. 6543
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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera

d'Administracions Públiques, davant la Diputació Permanent
de la cambra, sobre les tasques de coordinació d'emergència
dutes a terme pel Govern de les Illes Balears a causa de
l'incendi declarat al terme municipal d'Andratx el passat
divendres dia 26 de juliol (RGE núm. 8565/13).

A la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 1 d'agost de 2013, tengué lloc la compareixença
de la Sra. Consellera d'Administracions Públiques, qui informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2013, d'acord amb l'article 131.3 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 9129/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés de
la mort.

Palma, a 3 de setembre 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 130 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició de llei, de
drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés de la
mort.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE DRETS I GARANTIES DE
LA DIGNITAT DE LA PERSONA EN EL PROCÉS DE

LA MORT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El títol I de la Constitució Espanyola, dedicat als drets i als
deures fonamentals, estableix a l’article 10 -entre d’altres- que
la dignitat de la persona és fonament de l’ordre públic i de la
pau social, l’article 15 reconeix el dret de tots a la vida i a la
integritat física i moral i el 18.1 del dret a la intimitat personal
i familiar. També entre els principis rectors de la política social
que es regulen en el capítol III, l’article 43, reconeix el dret a la
protecció de la salut.

L'article 149.1.16a de la Constitució Espanyola atribueix a
l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i
coordinació general de la sanitat.

L'article 30.48 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la comunitat autònoma competència exclusiva sobre
organització, funcionament i control dels centres i serveis de
salut, planificació dels recursos sanitaris, coordinació de la
sanitat privada amb el sistema sanitari públic, promoció de la
salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació
general de la sanitat.

Així mateix, l'article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears reconeix que la comunitat autònoma té
competència compartida en matèria de salut i sanitat.

L’article 12 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
referit als principis rectors de l’activitat pública, reconeix, en el
seu punt 3, el dret a la salut, que es garanteix a l’article 25 del
propi Estatut, en les distintes manifestacions.

El contingut d’un i altre article i el reconeixement d’aquest
i d’altres drets s’introdueix a l’Estatut d’Autonomia mitjançant
la reforma de 2007. El punt 1 de l’article 25 garanteix el dret a
la prevenció i la protecció de la salut mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal; el punt 2 diu que totes les
persones en relació amb els serveis sanitaris tenen dret a ser
informades sobre els serveis a què poden accedir i els requisits
necessaris per a usar-los i sobre els tractaments mèdics i els seus
riscs, abans que els siguin aplicats; a donar el consentiment per
a qualsevol intervenció; a accedir a la història clínica pròpia i a
la confidencialitat de les dades relatives a la salut pròpia, en els
termes que estableixen les lleis; el punt 3 que totes les persones
en relació amb els serveis sanitaris tenen dret al coneixement i
a l’exigència de compliment d’un termini màxim perquè els
sigui aplicat un tractament; a ser informades de tots els drets que
les assisteixen i a no patir cap tractament o pràctica degradant;
i el punt 4 d’aquest mateix article 25 reconeix expressament el
dret de totes les persones a un tractament del dolor adequat i a
cures palAliatives, com també a declarar la seva voluntat vital
anticipada, que s'haurà de respectar en els termes que estableixi
la llei.

L'article 13 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que els poders públics de les Illes Balears estan
vinculats pels drets i les llibertats que s’hi reconeixen, com
també per aquells que reconeix la Constitució, l’ordenament
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jurídic de la Unió Europea i altres instruments internacionals de
protecció dels drets humans, individuals i colAlectius.

Correspon al Parlament aprovar les corresponents lleis de
desenvolupament, que han de respectar, en tot cas, el contingut
establert per l'Estatut d'Autonomia.

En l'àmbit normatiu de la  comunitat autònoma de les Illes
Balears, la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
reconeix el dret a l’autonomia del pacient a l’article 12 i, abans,
dedicava la secció 7a del capítol III del títol I -relatiu als drets
i als deures dels ciutadans en l’àmbit sanitari- al dret a
manifestar les voluntats anticipadament, que regulava a l’article
18, de manera genèrica, les voluntats anticipades. Actualment,
aquesta regulació ha estat substituïda per la regulació específica
continguda a la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades.

II

Les qüestions relacionades amb el procés de la mort han
adquirit gran importància en la nostra societat. D'una banda, els
avenços de la medicina i altres ciències afins permeten la
prolongació de la vida o el manteniment de funcions vitals fins
a límits insospitats fa pocs anys. Això, sumat a l'envelliment de
la població i al consegüent increment de persones amb malalties
cròniques, fa que un nombre creixent de persones amb malalties
degeneratives o irreversibles arribin a una situació terminal,
caracteritzada per la incurabilitat de la malaltia causal, un
pronòstic de vida limitat i un intens patiment personal i familiar,
sovint en un context d'atenció sanitària intensiva altament
tecnificada.

D'altra banda, l'emergència del valor de l'autonomia
personal ha modificat profundament els valors de la relació
clínica, que s'ha d'adaptar ara a la individualitat de la persona
malalta. En una societat democràtica, el respecte a la llibertat i
autonomia de la voluntat de la persona han de mantenir-se
durant la malaltia i assolir plenament al procés de la mort.

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea reconeix
el dret de tota persona a la integritat física i psíquica i
l’obligació de respectar el consentiment lliure i informat de la
persona de que es tracti.

El Conveni del Consell d'Europa per a la protecció els drets
humans i la dignitat de l'ésser humà respecte de les aplicacions
de la biologia i la medicina (Conveni sobre els drets humans i
la biomedicina), subscrit a Oviedo el dia 4 d'abril de 1997,
estableix en el seu article 5 que una intervenció en l'àmbit de la
sanitat només es pot efectuar després que la persona afectada
hagi donat el seu lliure i informant el seu consentiment. De la
mateixa manera, la Declaració Universal sobre bioètica i drets
humans, aprovada per la Conferència General de la UNESCO
el 19 d'octubre de 2005, determina en el seu article 5 que s'haurà
de respectar la autonomia de la persona pel que fa a la facultat
d’adoptar decisions.

El Tribunal Constitucional, en diferents sentències (STC
120/1990, 119/2001 i 154/2002 i STC de 28 de març de 2011),
a més de reconèixer el dret de les persones a rebutjar un
tractament, encara que amb això pugui posar la seva vida en
perill, ha afirmat que forma part de l’article 15 de la Constitució
“una facultat d’autodeterminació que legitima al pacient, dins
l’ús de la seva autonomia de la voluntat, per decidir lliurement

sobre les mesures terapèutiques i els tractaments que poden
afectar a la seva integritat, escollint entre les diferents
possibilitats, consentint la seva pràctica o rebutjant-les”.

L'exercici d'aquest dret té especial transcendència en la
societat de les Illes Balears, multicultural i diversa, en la qual
coexisteixen diferents creences, valors i preferències sobre la
mort i de la forma d'afrontar-la, que mereixen igual respecte i
garantia de la seva lliure exercici, sempre que no s'infringeixi el
que estableix l'ordenament jurídic. Tant la Llei 14/1986, de 24
d'abril, general de sanitat, com la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de
salut de les Illes Balears, han reconegut i regulat el dret de
l'autonomia individual dels pacients respecte al seu estat de
salut, que per la seva transcendència ha merescut una regulació
més específica amb la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre,
bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i
obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i la
Llei autonòmica 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.

La llei 41/2002 des del principi de respecte a la dignitat
personal, a la lliure autonomia de la voluntat i a la intimitat, va
establir com a norma general que tota actuació en l’àmbit de la
sanitat requereix el consentiment previ dels pacients o usuaris
del sistema sanitari, el dret d’aquests a decidir lliurament,
després de rebre la informació adequada entre les opcions
clíniques, així com a negar-se al tractament, excepte en el casos
que determina la llei.

No obstant això, la freqüència cada vegada més gran de
situacions complexes relacionades amb la capacitat de decisió
sobre la pròpia vida i sobre l'aplicació o no de determinats
tractaments, que han motivat un ampli debat social, reflecteixen
la conveniència d’abordar de manera específica, no només tot
allò que afecta a les voluntats anticipades, sinó també la
regulació dels drets que afronten el procés de la seva mort, per
tal de preservar la dignitat de la persona en aquesta situació,
respectar la seva autonomia i garantir el ple exercici dels seus
drets.

Mitjançant aquesta llei, en el marc del que disposa en
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, es procedeix al
desenvolupament legislatiu del contingut de l’article 25 de
l'Estatut d'Autonomia, referit a la dignitat de les persones davant
el procés de la mort.

Tots els éssers humans aspiren a viure dignament.
L’ordenament jurídic tracta de concretar i simultàniament
protegir aquesta aspiració. Però la mort també forma part de la
vida. Morir constitueix l'acte final de la biografia personal de
cada ésser humà i no pot ser separada d'aquella com una cosa
diferent. Per tant, l'imperatiu de la vida digna arriba també a la
mort. Una vida digna requereix una mort digna.

El dret a una vida humana digna no es pot truncar amb una
mort indigna. L'ordenament jurídic està, per tant, cridat també
a concretar i protegir aquest ideal de la mort digna.
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La dimensió concreta d'aquest ideal i els drets que generen
han estat motiu de debat en els últims anys, no només al nostre
país, en la nostra comunitat autònoma, sinó en el món sencer.
No obstant això, avui en dia es pot afirmar que hi ha un consens
ètic i jurídic prou consolidat al voltant d'alguns dels continguts
i drets de l'ideal de la bona mort, sobre els quals incideixen els
articles d’aquesta llei.

Entre els continguts claus de l'ideal de mort digna que
gaudeixen de consens es troba el dret dels pacients a rebre cures
palAliatives integrals d'alta qualitat. La Recomanació 1418/1999,
de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, sobre
«Protecció dels drets humans i la dignitat dels malalts terminals
i moribunds », així ho estableix. La Recomanació 24/2003, del
Consell d’Europa, sobre «L'organització de les cures
palAliatives», recomana que s'adoptin mesures legislatives per
establir un marc coherent sobre cures palAliatives. Aquestes
recomanacions van ser preses en consideració en el Pla
Nacional de Cures PalAliatives, en l’Estratègia de Cures
PalAliatives de les Illes Balears 2009-2014, així com en la
proposició no de llei de la Comissió de Sanitat del Congrés. El
nostre Estatut d'Autonomia, en el seu article 25, no ha fet sinó
elevar aquesta idea a la categoria de dret en la nostra comunitat
autònoma. En canvi, no es pot afirmar que existeixi consens ètic
i jurídic en determinades situacions, com la de permetre a qui
pateix solAlicitar ajuda perquè una altra persona acabi amb la
seva vida.

La importància de les cures palAliatives ve determinada per
la demanda social existent d'alleugerar el patiment de les
persones que es troben en la situació en la qual la seva malaltia
ja no admet un tractament curatiu, moment en el qual tots els
esforços s'han de concentrar en tractar tots els símptomes, físics
i/o psicològics, que es puguin presentar i que representin una
pèrdua de qualitat de vida.

A les Illes Balears està vigent l'Estratègia de cures
palAliatives de les Illes Balears, 2009-20014, que és una
adaptació a l'Estratègia de cures palAliatives del Sistema
Nacional de la Salut. Aquesta estratègia defineix la seva missió,
marca objectius, determina valors, fa una proposta de model de
servei, concreta 26 línies d'actuacions estratègiques i defineix
els seus indicadors d'avaluació. Fou elaborada amb un ampli
consens i participació de professionals sanitaris, associacions de
malalts, associacions de voluntariat i de la Conselleria de Salut.

En aquest punt resulta obligat fer referència a un terme tan
rellevant com el d'«eutanàsia». Etimològicament el terme només
significa «bona mort» i, en aquest sentit etimològic, vindria a
resumir d'excelAlent manera l'ideal de la mort digna. No obstant
això, aquesta paraula s'ha anat carregant de nombrosos
significats i adherències emocionals, que l’han tornat imprecisa
i necessitada d'una nova definició.

Per delimitar els seus diversos significats s'han introduït
adjectius com «activa», «passiva», «directa», «indirecta»,
«voluntària» o «involuntària ». El resultat final ha estat que la
confusió entre la ciutadania, professionals sanitaris, els mitjans
de comunicació i, fins i tot, els experts en bioètica o en dret, no
ha fet sinó augmentar. Com un intent de delimitar el significat
de la paraula eutanàsia existeix avui en dia una tendència
creixent a considerar només com a tal les actuacions que: a)
produeixen la mort dels pacients, és a dir, que la causen de
forma directa i intencionada mitjançant una relació causa-efecte
única i immediata, b) es realitzen a petició expressa, reiterada en

el temps, i informada dels pacients en situació de capacitat, c)
es realitzen en un context de sofriment a causa d'una malaltia
incurable que els pacients experimenten com inacceptable i que
no ha pogut ser mitigat per altres mitjans, per exemple,
mitjançant cures palAliatives, i d) són realitzades per
professionals sanitaris que coneixen els pacients i mantenen
amb ells una relació clínica significativa.

D'acord amb aquests criteris, les actuacions que no encaixin
en els supòsits anteriors no haurien de ser etiquetats com
«eutanàsia». El Codi Penal vigent no utilitza aquest terme, però
el seu article 143.4 inclou la situació exposada mitjançant un
subtipus privilegiat per a una forma d'auxili o inducció al
suïcidi. Aquesta llei no contempla la regulació de la
«eutanàsia».

Per contra, el rebuig de tractament, la limitació de mesures
de suport vital i la sedació palAliativa no han de ser qualificades
com accions d'eutanàsia. Aquestes actuacions mai cerquen
deliberadament la mort, sinó alleujar o evitar el sofriment,
respectar l'autonomia dels pacients i humanitzar el procés de la
mort. Acceptar el dret de les persones malaltes a rebutjar una
determinada intervenció sanitària no és sinó mostrar un exquisit
respecte a l'autonomia personal, a la llibertat de cadascú per
gestionar la seva pròpia biografia assumint les conseqüències de
les decisions que pren.

L'ús inadequat de mesures de suport vital, això és, la seva
aplicació quan no tenen altre efecte de mantenir artificialment
una vida merament biològica, sense possibilitats reals de
recuperació de la integritat funcional de la vida personal, és
contrari a la dignitat de la vida humana. Per això, no iniciar o
retirar les mesures és una cosa que només aspira a respectar
aquesta dignitat de forma plena. Facilitar, a aquelles persones en
situació terminal que lliurement ho desitgin, la possibilitat
d'entrar a la mort sense sofriment, en pau, no pot ser sinó una
altra expressió del respecte a la dignitat de l'ésser humà. Cap
d'aquestes pràctiques pot ser considerada contrària a una ètica
basada en la idea de dignitat i al respecte a la Declaració
Universal dels Drets Humans, abans al contrari, han de ser
considerades bona pràctica clínica i actuacions professionals
plenament conformes a la legalitat vigent.

En els últims anys diversos casos relacionats amb el rebuig
de tractament, la limitació de mesures de suport vital o la
sedació palAliativa han estat motiu de debat en la societat balear,
espanyola i europea. En ells s'han generat dubtes sobre si les
actuacions dels professionals havien estat èticament correctes i
conformes a dret. Aquesta llei vol contribuir decisivament a
proporcionar seguretat jurídica, a la ciutadania i als
professionals sanitaris, a les actuacions contemplades en ella.

III

Un altre dels continguts claus de l'ideal de mort digna que
gaudeix de consens és el dret de les persones a redactar un
document escrit en el qual facin constar els seus desitjos i
preferències de tractament per al cas eventual en què no puguin
decidir per si mateixes, així com a designar mitjançant
l'esmentat document a qui prendrà decisions al seu lloc.
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Aquest dret va ser regulat en la  comunitat autònoma de les
Illes Balears per la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades. L'article 25.4 del vigent Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears reforça jurídicament aquest dret de la ciutadania de
les Illes Balears i a convertir en sinònimes les expressions
«testament vital» i «declaració de voluntat vital anticipada».

Després d'aquests anys de camí legislatiu, en els quals un
nombre important de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
han fet ús d'aquest dret, l'aprovació de l'Estatut d’Autonomia i
aquesta llei ofereixen un marc immillorable per actualitzar la
regulació jurídica d'aquest important contingut de l'ideal de la
mort digna.

L'experiència acumulada indica que aquest marc legislatiu
encara es pot millorar més. Des de la perspectiva del principi
d'autonomia de la voluntat de la persona, hi ha dues maneres o
instruments principals per fer possible la seva dignitat en el
procés de la mort. El primer, el dret de la persona a la
informació clínica, al consentiment informat i a la presa de
decisions. El segon, consisteix en el dret de la persona a
realitzar la declaració de voluntat vital anticipada i que sigui
respectada la mateixa. Es tracta de dos drets que tenen un
pressupost comú -el principi d'autonomia de la voluntat-, si bé
en el consentiment informat d’aquesta voluntat es manifesta, en
el moment mateix en què sorgeix la necessitat de la intervenció
sanitària, mentre que, en la declaració de voluntat vital
anticipada, s'anticipa el consentiment per al cas que sorgeixi
aquesta necessitat.

Des d'aquesta perspectiva, una de les reformes conceptuals
que s'introdueixen en el títol II, article 9.5, del present text és la
d'incorporar l'àmbit dels «valors vitals de la persona » al
contingut de la declaració de voluntat vital anticipada, així com
la possibilitat de donar a la ciutadania gran accessibilitat a la
declaració de voluntat vital anticipada. Aquesta llei preveu que
la verificació de la capacitat i requisits formals de la declaració
la faci personal funcionari públic habilitat per la conselleria
competent en matèria de Salut, facilitant d'aquesta manera
l’atorgament de la declaració de voluntat vital anticipada a
qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i, amb això, l'accessibilitat de la ciutadania al Registre
de voluntats anticipades.

Un altre aspecte posat de manifest és la necessitat de
millorar l'accessibilitat a la declaració de voluntat vital
anticipada per una part dels professionals sanitaris que
participen en l'atenció sanitària i així, s’estableix que el personal
sanitari encarregat de l'atenció sanitària estarà obligat a
consultar en el Registre la constància de l'atorgament de la
declaració de voluntat vital anticipada, reforçant d'aquesta
manera l’eficàcia de la declaració que, a més, hi haurà
d'incorporar sistemàticament a la història clínica per facilitar el
seu accés als professionals.

D'altra banda, és nova la regulació expressa dels deures dels
professionals sanitaris respecte als testaments vitals, en establir
l'obligació de proporcionar a les persones informació sobre la
declaració, de demanar informació sobre si s'ha atorgat, de
consultar, si escau, el Registre de voluntats anticipades per
conèixer el seu contingut i el deure de respectar els valors i
instruccions contingudes en el document.

Un altre punt principal de les reformes introduïdes en la
regulació anterior és la delimitació de les funcions de la persona
representant designada per la persona autora de la declaració.

En l'article 5 de la Llei 1/2006, de 3 de març, es connecta la
seva funció a la de ser els interlocutors vàlids a l’hora de dur a
terme la voluntat continguda en el document. No obstant això,
la pràctica ha posat de manifest que els principals problemes
d'interpretació de la declaració de voluntat vital anticipada i del
paper de la persona representant sorgeixen quan les situacions
clíniques no han estat previstes -cal recordar que aquest
instrument es pot utilitzar tant per persones que estan patint ja
una malaltia terminal, com per altres que simplement anticipen
la seva voluntat pel cas que puguin sorgir situacions futures- en
ser gairebé impossible preveure totes i cadascuna d'elles. A més,
són gran nombre els testaments vitals en què les persones
autores es limiten a expressar quines són seus valors i al
nomenament d'una persona representant, sense especificar cap
instrucció o situació clínica determinada. Per totes aquestes
raons, s'ha considerat molt convenient concretar més la seva
funció, així com els criteris hermenèutics que pugui tenir en
compte la persona representant. D'aquesta manera, sota el
pressupost que aquesta actuarà sempre cercant el major benefici
de la persona que representa i amb respecte a la seva dignitat
personal, es disposa que per a les situacions clíniques no
previstes explícitament en el document ha de tenir en compte
tant els valors vitals recollits en la declaració, com la voluntat
que presumptament tindrien els pacients si estiguessin en aquest
moment en situació de capacitat.

IV

A fi d'assegurar de manera efectiva la plena dignitat en el
procés de la mort, aquesta llei no només estableix i desenvolupa
els drets que assisteixen a les persones en aquesta situació, sinó
que també determina els deures del personal sanitari que atén
als pacients en el procés de mort i atribueix un conjunt
d'obligacions per a institucions sanitàries, públiques o privades,
a fi de garantir els drets dels pacients.

Es regulen d'aquesta manera els deures dels professionals
sanitaris encarregats de l'atenció a persones davant el procés de
mort, pel que fa a la informació sobre el seu procés, del qual ha
de quedar constància en la història clínica, i al respecte de les
preferències dels pacients en la presa de decisions, ja s'expressin
aquestes a través del consentiment informat o en forma de
testament vital, establint per a aquest cas criteris mínims per a
la valoració de la incapacitat de fet dels pacients.

Especial atenció han merescut els deures dels professionals
respecte de la limitació de les mesures de suport vital, per tal
d'evitar l'anomenada obstinació terapèutica i determinar el
procediment de retirada o no instauració d'aquestes mesures de
forma consensuada entre l'equip assistencial i preservant les
intervencions necessàries per l'adequat confort de la persona en
aquestes circumstàncies.
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Adquireixen les institucions i els centres sanitaris una
especial rellevància en aquesta llei en quant a garants de
l'exercici dels drets i tributaris d'un conjunt d'obligacions
respecte de la provisió de serveis. En aquest sentit, els centres
i institucions hauran de facilitar l'acompanyament familiar i
garantir l'adequada atenció assistencial, incloent el tractament
del dolor i tant l'assessorament, com l'atenció de les cures
palAliatives de qualitat i equitatives, bé en els centres sanitaris,
bé en el propi domicili dels pacients.

De la mateixa manera, han de procurar suport a la família de
la persona en situació terminal, incloent l'atenció al dol i la
provisió d'una habitació individual en els casos en què l'atenció
es produeixi en règim d'internament. També s’estableix la
promoció del voluntariat en l’acompanyament dels pacients i
dels familiars.

Finalment, es facilitarà l'accés de tots els centres i
institucions sanitàries a un comitè d'ètica assistencial, amb
funcions d'assessorament en els casos de decisions clíniques que
plantegin conflictes ètics.

En la disposició final primera es procedeix a modificar
l’article 12, apartat 2, de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de
les Illes Balears, relatiu a la forma del consentiment, en
consonància amb l'article 7.3 d’aquesta llei i els apartats 5 i 6
del mateix article 12, relatius als drets de les persones en
situació d’incapacitats i les menors d’edat, també amb
consonància amb les previsions dels articles 10 i 11 d’aquesta
llei.

Finalment, en la disposició final segona, es modifiquen
alguns aspectes concrets de la Llei 1/2006, de 3 de març, de
voluntats anticipades, com ara l’article 1, per afegir la
possibilitat que els menors emancipats i els que tenen setze anys
complerts puguin fer també una declaració de voluntats
anticipades; l’apartat 2 de l’article 3 per possibilitar que la
declaració de voluntats anticipades pugui formalitzar-se també
davant personal funcionari públic habilitat a l'efecte per la
conselleria competent en matèria de salut; l’apartat 4 de l’article
3 per possibilitar la incorporació de la declaració de voluntats
anticipades a la història clínica del pacient i l’article 4 per
incloure la obligació dels professionals sanitaris implicats en el
procés de consultar la seva història clínica per comprovar si hi
ha constància de l’atorgament de la declaració de voluntat
anticipada, i actuar conformement amb allò que s’hi hagi
previst.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 
Objecte

Aquesta llei té com a objecte regular l'exercici dels drets de
la persona durant el procés de la seva mort, els deures del
personal sanitari que atén aquests pacients, així com les
garanties que les institucions sanitàries estaran obligades a
proporcionar respecte a aquest procés.

Article 2
Finalitats

Aquesta llei té com a finalitats:
a) Protegir la dignitat de la persona en el procés de la seva

mort.
b) Assegurar l'autonomia dels pacients i el respecte a seva

voluntat en el procés de la mort, incloent la manifestada de
forma anticipada mitjançant el testament vital.

Article 3
Àmbit d'aplicació

La llei s'aplica, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a les persones que es trobin en el procés de la seva
mort o que afrontin decisions relacionades amb aquest procés,
el personal implicat en la seva atenció sanitària, així com als
centres, serveis i establiments sanitaris, tant públics com privats,
i entitats asseguradores que prestin els seus serveis a les Illes
Balears.

Article 4
Principis bàsics

Són principis bàsics que inspiren aquesta llei:
a) La garantia del ple respecte del dret a la plena dignitat de

la persona en el procés de la mort.
b) La promoció de la llibertat, l'autonomia i la voluntat de la

persona, d'acord amb els seus desitjos, preferències, creences o
valors, així com la preservació de la seva intimitat i
confidencialitat.

c) La garantia que el rebuig d'un tractament per voluntat de
la persona, o la interrupció del mateix, no suposi el
menyscabament d'una atenció sanitària integral i del dret a la
plena dignitat de la persona en el procés de la seva mort.

d) La garantia del dret de totes les persones a rebre cures
palAliatives integrals i un adequat tractament del dolor en el
procés de la seva mort.

e) La igualtat efectiva i l'absència de discriminació en el
accés als serveis sanitaris en el procés de la mort.

Article 5
Definicions

Als efectes d'aquesta llei, s'entén per:
a) Qualitat de vida: Satisfacció individual davant les

condicions objectives de vida des dels valors i les creences
personals.

b) Consentiment informat: D'acord amb el que disposa en
l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en
matèria d'informació i documentació clínica, «la conformitat
lliure, voluntària i conscient d'un pacient, manifestada en ple ús
de les seves facultats després de rebre la informació adequada,
perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut ».

c) Cures palAliatives: Conjunt coordinat d'intervencions
sanitàries dirigides, des d'un enfocament integral, a la millora de
la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies, afrontant
els problemes associats amb una malaltia terminal mitjançant la
prevenció i l'alleujament del sofriment, així com la identificació,
valoració i tractament del dolor i altres símptomes físics i/o
psíquics.
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d) Declaració de voluntat anticipada: D'acord amb el que
disposa l'article 1 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, és la declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat d’obrar
plena, mitjançant la qual s’indica l’abast de les actuacions
mèdiques o d’altres que siguin procedents, previstes per aquesta
llei, només en els casos en què concorrin circumstàncies que no
li permetin expressar la seva voluntat.

e) Intervenció en l'àmbit de la sanitat: D'acord amb el que
disposa l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, és
«tota actuació realitzada amb fins preventius, diagnòstics,
terapèutics, rehabilitadors o d'investigació».

f) Limitació de l'esforç terapèutic: Retirada o no instauració
d'una mesura de suport vital o de qualsevol altra intervenció
que, donat el mal pronòstic de la persona en termes de quantitat
i qualitat de vida futures, només contribueix, a judici dels
professionals sanitaris implicats, a perllongar en el temps una
situació clínica mancada d'expectatives raonables de millora.

g) Mesura de suport vital: Intervenció sanitària destinada a
mantenir les constants vitals de la persona, independentment
que aquesta intervenció actuï o no terapèuticament sobre la
malaltia de base o el procés biològic, que amenaça la vida de la
mateixa.

h) Metge o metgessa responsable: D'acord amb el que
disposa l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, és «el
professional que té a càrrec seu coordinar la informació i
l'assistència sanitària del pacient o de l'usuari, amb el caràcter
d'interlocutor principal del mateix en tot allò referent a la seva
atenció i informació durant el procés assistencial, sense
perjudici de les obligacions d'altres professionals que participen
en les actuacions assistencials».

i) Obstinació terapèutica: Situació en què una persona, que
es troba en situació terminal o d'agonia i afecta d'una malaltia
greu i irreversible, se l’inicien o mantenen mesures de suport
vital o altres intervencions mancats d'utilitat clínica, que
únicament prolonguen la seva vida biològica, sense possibilitats
reals de millora o recuperació, sent, en conseqüència,
susceptibles de limitació.

j) Persones en procés de mort: Persones que es troben en
situació terminal o d'agonia.

k) Representant: Persona major d'edat i capaç que emet el
consentiment per representació d'una altra, havent estat
designada per a tal funció mitjançant una declaració de voluntat
vital anticipada o, de no existir aquesta, seguint les disposicions
legals vigents en la matèria.

l) Sedació palAliativa: Administració de fàrmacs, en les dosis
i combinacions requerides, per reduir la consciència de la
persona en situació terminal o d'agonia, per alleujar
adequadament un o més símptomes refractaris, previ
consentiment informat explícit en els termes establerts a la llei.

m) Símptoma refractari: Aquell que no respon al tractament
adequat i precisa, per ser controlat, reduir la consciència dels
pacients.

n) Situació d'agonia: Fase gradual que precedeix la mort i
que es manifesta clínicament per un deteriorament físic greu,
debilitat extrema, trastorns cognitius i de consciència, dificultat
de relació i d'ingesta, i pronòstic vital de pocs dies.

o) Situació d'incapacitat de fet: Situació en la qual les
persones no tenen enteniment i voluntat suficients per governar
la seva vida per si mateixes de manera autònoma, sense que
necessàriament hi hagi resolució judicial d'incapacitació.

p) Situació terminal: Presència d'una malaltia avançada,
progressiva, incurable i irreversible, sense possibilitats
raonables de resposta al tractament específic, amb un pronòstic
de vida limitat i en la qual poden concórrer símptomes intensos

i canviants que requereixen una assistència palAliativa
específica.

q) Testament vital: És un sinònim de declaració de voluntat
vital anticipada.

r) Valors vitals: Conjunt de valors i creences d'una persona
que donen sentit al seu projecte de vida i que sustenten les seves
decisions i preferències en els processos de malaltia i mort.

TÍTOL II
DRETS DE LES PERSONES DAVANT EL PROCÉS

DE LA MORT

Article 6
Dret a la informació assistencial

1. Les persones que es trobin en el procés de mort o que afrontin
decisions relacionades amb el procés tenen dret a rebre
informació en els termes que estableixen els articles 4 i 5 de la
Llei 41/2002, de 14 de novembre.

2. Quan, malgrat l’explícit oferiment d'informació assistencial
pels professionals sanitaris implicats en l'atenció dels pacients,
aquests rebutgin voluntària i lliurement el ser informats, es
respectarà aquesta decisió, fent-los veure la transcendència de
la mateixa, i se'ls solAlicitarà que designin una persona que
accepti rebre la informació i prendre les decisions en la seva
representació, fent constar aquestes circumstàncies a la història
clínica del pacient.

Article 7
Dret a la presa de decisions i al consentiment informat

1. Les persones que es trobin en el procés de mort o que afrontin
decisions relacionades amb el procés tenen dret a prendre
decisions respecte a les intervencions sanitàries que els afectin.

2. Sense perjudici del que disposa l'article 11, tota intervenció
en aquest àmbit requereix el previ consentiment lliure i
voluntari dels pacients, una vegada que hagin rebut i valorat la
informació que preveu l'article 6.

3. El consentiment serà verbal, per regla general, deixant en tot
cas constància en la història clínica, sens perjudici del que
disposen els articles 12.2 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril i 8.2 de
la Llei 41/2002, de 14 de novembre.

Article 8
Dret al rebuig i a la retirada d'una intervenció

1. Tota persona té dret a rebutjar la intervenció proposada pels
professionals sanitaris, després d'un procés d’informació i
decisió, encara que això pugui posar en perill la seva vida.
Aquest rebuig ha de constar per escrit. Si no pot signar, signarà
en el seu lloc una altra persona que actuarà com testimoni a
petició seva, deixant constància de la seva identificació i del
motiu que impedeix la signatura per la persona que rebutja la
intervenció proposada. Tot això ha de constar per escrit en la
història clínica.
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2. Igualment, els pacients tenen dret a revocar el consentiment
informat respecte d'una intervenció concreta, el que implicarà
necessàriament la interrupció d'aquesta intervenció, encara que
això pugui posar en perill les seves vides, sense perjudici del
que disposa l'article 12.4 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut
de les Illes Balears.

3. La revocació del consentiment informat haurà constar per
escrit. Si la persona no pot signar, signarà en seu lloc una altra
persona que actuarà com a testimoni a petició seva, deixant
constància de la seva identificació i del motiu que impedeix la
signatura de qui revoca el seu consentiment informat. Tot això
ha de constar per escrit en la història clínica.

Article 9
Dret a fer la declaració de voluntat anticipada

1. Sense perjudici del que disposa l'article 11.1 de la Llei
41/2002, de 14 de novembre, tota persona té dret a formalitzar
la seva declaració de voluntat anticipada a les condicions
establertes en la Llei 1/2006, de 3 de març, i a la resta de
normativa que sigui d'aplicació.

2. Un cop inscrita en el Registre de voluntats anticipades de les
Illes Balears, la declaració de voluntat anticipada s'incorporarà
a la història clínica, en els termes que es determinin per
reglament, que contemplaran, en tot cas, els procediments per
a l'accés a les instruccions prèvies manifestades pels pacients
d'altres comunitats autònomes i que estiguin inscrites en el
Registre nacional d'instruccions prèvies d'acord als estableix el
Reial Decret 124/2007, de 2 de febrer, pel qual es regula el
Registre nacional d'instruccions prèvies i el corresponent fitxer
automatitzat de dades de caràcter personal.

3. De la mateixa manera, la declaració de voluntat anticipada
inscrita al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears
s'incorporarà al Registre nacional d'instruccions prèvies en els
termes establerts pel Reial Decret 124/2007.

4. Quan a la declaració de voluntat anticipada es designi una
persona representant, aquesta
actuarà sempre cercant el major benefici i el respecte a la
dignitat de la persona a la qual
representi. En tot cas ha de vetllar perquè, en les situacions
clíniques previstes en la declaració,
es compleixin les instruccions que la persona a la que representi
hagi deixat establertes.

5. Per a la presa de decisions en les situacions clíniques no
contemplades explícitament en la declaració de voluntat
anticipada, amb la finalitat de presumir la voluntat que tindria
la persona si estigués en aquell moment en situació de capacitat,
qui la representi tindrà en compte els valors o opcions vitals
recollits en la declaració.

6. La persona interessada podrà determinar les funcions de la
persona representant, qui s'hi haurà d'atenir.

Article 10
Drets de les persones en situacions d’incapacitat respecte a
la informació, la presa de decisions i el consentiment
informat

1. Quan la persona que es troba sota atenció mèdica estigui en
situació d'incapacitat de fet, a criteri del o de la seva metge o
metgessa responsable, tant la recepció de la informació, la presa
de decisions, com la prestació del consentiment i, si escau,
l'elecció del domicili per a rebre cures palAliatives integrals, a
què es refereix l'article 12.2, es realitzaran, per aquest ordre, per
la persona designada específicament a aquesta finalitat en la
declaració de voluntat anticipada, per la persona que actuï com
a representant legal, pel cònjuge o la cònjuge o persona
vinculada per una relació d'afectivitat, pels familiars de grau
més pròxim i dins del mateix grau de més edat, sense perjudici
del que pogués decidir l'autoritat judicial competent d'acord amb
la legislació processal.

2. En el cas de pacients incapacitats judicialment al que disposa
la sentència judicial d'incapacitació, llevat que en ella no hi hagi
prohibició o limitació expressa sobre la recepció d'informació
o la prestació del consentiment informat, situació en la qual el
metge o la metgessa responsable valorarà la capacitat de fet dels
mateixos, en la forma establerta en l'article 20.

3. La situació d'incapacitat no obsta perquè els pacients siguin
informats i participin en el procés de presa de decisions de
manera adequada al seu grau de discerniment.

4. L’exercici dels drets dels pacients que es trobin en situació
d'incapacitat es farà sempre cercant el seu major benefici i el
respecte a la seva dignitat personal. Per a la interpretació de la
voluntat dels pacients es tindran en compte tant els seus desitjos
expressats prèviament, com els que haguessin formulat
presumptament de trobar-se ara en situació de capacitat.

Article 11
Drets dels pacients menors d'edat

1. Tot pacient menor d'edat té dret a rebre informació sobre la
seva malaltia i intervencions sanitàries proposades, de forma
adaptada a la seva capacitat de comprensió. També té dret a que
la seva opinió sigui escoltada, sempre que tingui dotze anys
complerts, de conformitat amb el que disposa en l'article 9.3.c
de la Llei 41/2002, de 14 de novembre.

2. Quan els pacients siguin menors d'edat i no siguin capaços
intelAlectualment ni emocionalment d'entendre l'abast de la
intervenció sanitària proposta, l'atorgament del consentiment
informat correspondrà a les persones que siguin els seus
representants legals, de conformitat amb el que disposa en
l'article 9.3.c de la Llei 41/2002, de 14 de novembre.

3. Les persones menors emancipades o amb setze anys
complerts, no incapaços ni incapacitats, prestaran per si
mateixes el consentiment, si bé els seus pares o representants
legals seran informats i la seva opinió serà tinguda en compte
per a la presa de la decisió final corresponent, de conformitat
amb el que disposa l'article 9.3.c de la Llei 41/2002, de 14 de
novembre.
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Així mateix, les persones menors emancipades o amb setze
anys complerts tindran dret a revocar el consentiment informat
i a rebutjar la intervenció que els sigui proposada per
professionals sanitaris, en els termes que preveu l'article 8.

4. En qualsevol cas, el procés d'atenció a les persones menors
d'edat respectarà les necessitats
especials d’aquestes i s'ajustarà al que estableix la normativa
vigent.

Article 12
Dret dels pacients a rebre cures palAliatives integrals i a
l'elecció del domicili per a rebre-les

1. Totes les persones en situació terminal o d'agonia tenen dret
a rebre cures palAliatives integrals de qualitat.

2. Els pacients en situació terminal o d'agonia, si així ho
desitgen, tenen dret que se'ls proporcionin al domicili que
designin en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears les cures palAliatives que necessitin, sempre que no
estigui contraindicat.

Article 13
Dret dels pacients al tractament del dolor

Els pacients tenen dret a rebre l'atenció idònia que previngui
i alleujar el patiment i el dolor, inclosa la sedació si el dolor és
refractari al tractament específic.

Article 14
Dret dels pacients a l'administració de sedació palAliativa

Els pacients en situació terminal o d'agonia tenen dret a
rebre sedació palAliativa, quan ho necessitin.

Article 15
Dret a la intimitat personal i familiar i a la confidencialitat

Els pacients davant el procés de mort tenen dret que es
preservi la seva intimitat personal i familiar i a la protecció de
totes les dades relacionades amb la seva atenció sanitària.

Article 16
Dret a l'acompanyament

En els termes expressats en l'article 23 i sempre que
l'assistència es presti en règim d'internament en un centre
sanitari, els pacients, davant el procés de mort, tenen dret:

a) A disposar, si així ho desitgen, d'acompanyament
familiar.

b) A rebre, quan així ho solAlicitin, auxili espiritual d'acord
amb les seves conviccions i creences i d’acord amb lo previst a
la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.

TÍTOL III
DEURES DELS PROFESSIONALS SANITARIS QUE
ATENEN PACIENTS DAVANT EL PROCÉS DE LA

MORT

Article 17
Deures respecte a la informació clínica

1. El metge o la metgessa responsable de cada pacient haurà de
garantir el compliment del dret a la informació que estableix
l'article 6.

2. La resta dels professionals sanitaris que atenguin els pacients
durant el procés assistencial, o els apliquin una intervenció
concreta, també tenen obligació de facilitar-los informació
clínica en funció del seu grau de responsabilitat i participació en
el procés d'atenció sanitària.

3. Els professionals als quals es refereixen els apartats 1 i 2
deixaran constància en la història clínica que aquesta informació
va ser proporcionada als pacients i prou compresa per aquests
i de les decisions preses.

Article 18
Deures respecte a la presa de decisions clíniques

1. El metge o la metgessa responsable, abans de proposar
qualsevol intervenció sanitària a una persona en procés de mort,
s'ha d'assegurar que la mateixa està clínicament indicada,
elaborant el seu judici clínic al respecte basant-se en l'evidència
científica disponible, en el seu saber professional, en la seva
experiència i en l'estat clínic, gravetat i pronòstic de la persona
afectada. En el cas que aquest judici professional conclogui en
la indicació d'una intervenció sanitària, sotmetrà llavors la
mateixa al consentiment lliure i voluntari de la persona, que
podrà acceptar la intervenció proposada, triar lliurement entre
les opcions clíniques disponibles, o rebutjar-la, en els termes
que es preveuen en aquesta llei i en la Llei 41/2002, de 14 de
novembre.

2. Tots els professionals sanitaris implicats en l'atenció dels
pacients tenen l'obligació de respectar els valors, creences i
preferències dels mateixos en la presa de decisions clíniques, en
els termes que es preveuen en aquesta llei, en la Llei 41/2002,
de 14 de novembre, en la Llei 1/2006, de 3 de març, i les seves
normes de desenvolupament, havent d’abstenir d'imposar
criteris d'actuació basats en les seves pròpies creences i
conviccions personals, morals, religioses o filosòfiques.

Article 19
Deures respecte a la declaració de voluntat anticipada

1. Tots els professionals sanitaris estan obligats a proporcionar,
a les persones que la solAlicitin, informació sobre el dret a
formular la declaració de voluntat anticipada.

2. En cas que els pacients es trobin en situació d'incapacitat de
fet, els professionals procediran acord amb el que preveu
l'article 4.2 de la Llei 1/2006, de 3 de març.

3. Els professionals sanitaris tenen obligació de respectar els
valors i les instruccions contingudes en la declaració de voluntat
anticipada, en els termes que es preveuen en aquesta llei, en la
Llei 41/2002, de 14 de novembre, en la Llei 1/2006, de 3 de
març, i les seves normes de desenvolupament.
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Article 20
Deures respecte a les persones que puguin trobar-se en
situació d'incapacitat de fet

1. El metge o la metgessa responsable és qui ha de valorar si la
persona que es troba sota atenció mèdica pogués trobar-se en
una situació d'incapacitat de fet que li impedís decidir per si
mateixa.

Tal valoració ha de constar adequadament en la història
clínica. Per determinar la situació d'incapacitat de fet
s'avaluaran, entre altres factors que s'estimen clínicament
convenients, els següents:

a) Si té dificultats per comprendre la informació que se li
subministra.

b) Si reté defectuosament aquesta informació durant el
procés de presa de decisions.

c) Si no utilitza la informació de forma lògica durant el
procés de presa de decisions.

d) Si falla en l'apreciació de les possibles conseqüències de
les diferents alternatives.

e) Si no aconsegueix prendre finalment una decisió o
comunicar-la.

2. Per a la valoració d'aquests criteris es podrà comptar amb
l'opinió d'altres professionals implicats directament en l'atenció
dels pacients. Així mateix, es podrà consultar la família a fi de
conèixer la seva opinió.

3. Un cop establerta la situació d'incapacitat de fet, el metge o
la metgessa responsable haurà de fer constar a la història clínica
les dades de qui hagi d'actuar per la persona en situació
d'incapacitat, d'acord amb el que preveu l'article 10.1.

Article 21
Deures respecte a la limitació de l'esforç terapèutic

1. El metge o la metgessa responsable de cada pacient, en
l'exercici d'una bona pràctica clínica, limitarà l'esforç terapèutic,
quan la situació clínica ho aconselli, evitant l'obstinació
terapèutica. La justificació de la limitació haurà de constar en la
història clínica.

2. Aquesta limitació es durà a terme escoltat el criteri
professional de l’infermer o la infermera responsable de les
cures i requerirà l'opinió coincident amb la del metge o la
metgessa responsable de, almenys, un altre metge o metgessa de
què participin en la seva atenció sanitària. La identitat d'aquests
professionals i la seva opinió serà registrada en la història
clínica.

3. En qualsevol cas, el metge o la metgessa responsable, així
com els altres professionals sanitaris que atenguin els pacients,
estan obligats a oferir aquelles intervencions sanitàries
necessàries per garantir la seva adequada cura i confort.

TÍTOL IV
GARANTIES QUE PROPORCIONARAN LES

INSTITUCIONS SANITÀRIES

Article 22
Garantia dels drets dels pacients

1. L'administració sanitària, així com les institucions recollides
en l'article 3, han de garantir, en l'àmbit de les seves respectives
competències, l'exercici dels drets establerts en el títol II
d'aquesta llei.

2. Les institucions sanitàries responsables de l'atenció directa als
pacients hauran d'arbitrar els mitjans perquè els drets d'aquests
no es vegin minvats en cap cas o eventualitat, inclosa la
negativa o absència del professional o la professional, així com
qualsevol altra causa sobrevinguda.

Article 23
Acompanyament dels pacients

1. Els centres i institucions sanitàries facilitaran al ciutadà o a
la ciutadana en procés de mort l'acompanyament familiar,
compatibilitzant aquest amb el conjunt de mesures sanitàries
necessàries per oferir una atenció de qualitat als pacients.

2. Els centres i les institucions sanitàries facilitaran, a petició
dels pacients, de les persones que siguin els seus representants,
o dels seus familiars, l'accés d'aquelles persones que els puguin
proporcionar auxili espiritual, conforme als seus conviccions i
creences, procurant, en tot cas, que les mateixes no interfereixin
amb les actuacions de l'equip sanitari.

Article 24
Suport a la família i persones cuidadores

1. Els centres i les institucions sanitàries donaran suport i
assistència a les persones cuidadores i famílies de pacients en
procés de mort, tant en el seu domicili, com en els centres
sanitaris.

2. Els centres i les institucions sanitàries prestaran una atenció
en el dol a la família i a les persones cuidadores i promoure
mesures per a l'acceptació de la mort d'un ésser estimat i la
prevenció del dol complicat.

Article 25
Assessorament en cures palAliatives

Es garantirà als pacients en procés de mort informació sobre
el seu estat de salut i sobre els objectius de les cures palAliatives
que rebran durant el seu procés, d’acord amb les seves
necessitats i preferències.

Article 26
Estada en habitació individual per a persones en situació
terminal

1. Els centres i les institucions sanitàries garantiran als pacients
en situació terminal, que hagin de ser atesos en règim
d'hospitalització, una habitació individual durant la seva estada,
amb el nivell de confort i intimitat que requereix el seu estat de
salut.
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2. Així mateix, aquests pacients poden estar acompanyats
permanentment per una persona familiar o propera.

Article 27
Promoció del voluntariat

Les institucions de les Illes Balears promouran la
participació i l’acompanyament per part de voluntariat en el
procés de la mort, acompanyant-los a ells i als seus familiars o
a les persones properes.

L'acompanyament només es farà si la persona o els seus
representants hi donen consentiment.

L'acompanyament del voluntariat es podrà donar en els
centres sanitaris i/o en els domicilis de les persones afectades
d'un procés de mort.

Article 28
Comitès d'ètica assistencial

1. Tots els centres sanitaris o les institucions disposaran o, si
s'escau, estaran vinculats a un Comitè d'ètica assistencial de les
Illes Balears, amb funcions d'assessorament en els casos de
decisions clíniques que plantegen conflictes ètics, que seran
acreditats per la conselleria competent en matèria de salut. Els
informes o dictàmens emesos pel Comitè d'ètica assistencial en
cap cas substituiran les decisions que tinguin d'adoptar els
professionals sanitaris.

2. En els casos de discrepància entre els professionals sanitaris
i els pacients o, si s'escau, amb els qui exerceixin els seus drets,
o entre aquests i les institucions sanitàries, en relació amb
l'atenció sanitària prestada en el procés de mort, que no s'hagin
pogut resoldre mitjançant acord entre les parts, se solAlicitarà
assessorament al comitè de ètica assistencial corresponent, que
podrà proposar alternatives o solucions ètiques a aquelles
decisions clíniques controvertides.

3. Les persones integrants dels comitès d'ètica assistencial
estaran obligades a guardar secret sobre el contingut de les
seves deliberacions i a protegir la confidencialitat de les dades
personals que, sobre professionals sanitaris, pacients, familiars
i persones pròximes hagin pogut conèixer en seva condició de
membres del Comitè.

4. La composició, el funcionament i els procediments
d’acreditació dels comitès s'establiran reglamentàriament.

TÍTOL V
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 29
Disposicions generals

1. Sense perjudici del que preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, i la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears, les infraccions previstes en aquesta llei i les
especificacions que la desenvolupin en l’exercici de la potestat
reglamentària seran objecte de sanció administrativa, prèvia
instrucció de l'oportú expedient, sense perjudici de les
responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que puguin
concórrer.

2. De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, no es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats,
penalment o administrativament, en els casos en que s'apreciï
identitat de subjecte, fet i fonament.

3. Són subjectes responsables de les infraccions, en la matèria
regulada per aquesta llei, les persones físiques o jurídiques que,
per acció o omissió, haguessin participat en aquelles hagi hagut
dol, culpa o negligència.

Article 30
Infraccions lleus

Es tipifica com a infracció lleu d’incompliment de qualsevol
obligació o la vulneració de qualsevol prohibició de les que
preveu aquesta llei, sempre que no sigui procedent la seva
qualificació com a infracció greu o molt greu.

Article 31
Infraccions greus

1. Es tipifiquen com a infraccions greus les següents:
a) L’ incompliment de les normes relatives a l'emplenament

de les dades clíniques.
b) L’impediment de l'acompanyament en el procés de mort,

llevat que hi hagi circumstàncies clíniques que així ho
justifiquin.

2. Les infraccions tipificades com a lleus podran qualificar de
greus, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Lesivitat del fet.
b) Quantia de l'eventual benefici obtingut.
c) Gravetat de l'alteració sanitària i social produïda.
d) Grau d'intencionalitat.

Article 32
Infraccions molt greus

1. Es tipifiquen com a infraccions molt greus les següents:
a) L'obstacle o impediment als ciutadans del gaudi de

qualsevol dels drets expressats en el títol II d'aquesta llei.
b) L'actuació que suposi incompliment dels deures que

estableix el títol III d'aquesta llei.

2. Les infraccions tipificades com a greus podran qualificar de
molt greus quan es doni alguna de les circumstàncies que
preveu l'apartat 2 de l'article anterior, llevat que aquesta
concurrència hagi determinat la seva tipificació com greu.

Article 33
Sancions

1. Les infraccions previstes en aquesta llei seran objecte de les
sancions administratives previstes en l'article 36 de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

2. No obstant el que disposa a l'apartat anterior, si les
esmentades infraccions són comeses per personal estatutari del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, es sancionaran
conforme al que preveu el capítol XII de la Llei 55/2003, de 16
de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, referent al règim disciplinari, d'acord amb
l'habilitació continguda en l'article 73 de l’esmentat estatut.
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3. Sense perjudici de la sanció econòmica que pogués
correspondre, en els supòsits d'infraccions molt greus, es podrà
acordar pel Consell de Govern la revocació de la autorització
concedida per a l'activitat en centres i establiments sanitaris.

Article 34
Competència

L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans
de la conselleria competent en matèria de salut, en els termes
que es determinin reglamentàriament, sense perjudici de la
competència atribuïda al Consell de Govern per l'apartat 3 de
l'article anterior.

Disposició addicional primera
Avaluació de la llei

La Conselleria de Salut elaborarà, en el termini d'un any, un
estudi sobre com moren els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, que s'actualitzarà periòdicament per tal de permetre
avaluar amb regularitat l'aplicació i efectes d'aquesta llei.

Disposició addicional segona
Difusió de la llei

La Conselleria de Salut habilitarà els mecanismes oportuns
per donar la màxima difusió a aquesta llei entre els
professionals i la ciutadania en general.

Disposició addicional tercera
Cures palAliatives

L'Administració Pública Sanitària, per al millor compliment
del que estableix aquesta llei en relació amb la prestació de
cures palAliatives, procurarà una formació específica d'alta
qualitat als seus professionals en el seu àmbit i promourà les
mesures necessàries per disposar en el Sistema Sanitari Públic
de les Illes Balears del nombre i dotació adequats d'unitats de
cures palAliatives i equips de suport.

Disposició transitòria única
Consulta al Registre de voluntats anticipades

No obstant el que preveu l'article 4.2 de la Llei 1/2006, de 3
de març, fins que el contingut de la declaració de voluntat
anticipada s'incorpori a la història clínica, d'acord al que preveu
l'article 9.2 d'aquesta llei, els professionals sanitaris
responsables dels pacients que trobin en el procés de mort
estaran obligats a consultar el Registre de voluntats anticipades.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang
que contravinguin aquesta llei.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears

1. L’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:

“2. Com a regla general, el consentiment es manifesta
verbalment. El consentiment s’ha de manifestar per escrit en
els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments
diagnòstics invasors i, en general, quan es duen a terme
procediments que suposin riscs i inconvenients notoris i
previsibles susceptibles de repercutir en la salut del pacient.”

1. L’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:

“5. En el cas d’incapacitat del pacient per prendre decisions,
el dret sobre qualsevol tipus d’intervenció que afecti la seva
salut correspondrà als representants legals que determini la
sentència d’incapacitat. En el cas d’inexistència de
declaració judicial, correspondrà als seus familiars, a la seva
parella i, subsidiàriament, a les persones properes a ell. La
situació d'incapacitat no obsta perquè els pacients siguin
informats i participin en el procés de presa de decisions de
manera adequada al seu grau de discerniment.”

1. L’apartat 6 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:

“6. Pel que fa als menors d’edat, sempre que no estiguin
emancipats o tenguin setze anys complerts, el dret a decidir
correspondrà als pares, tutors o curadors que ostentin la
representació legal. L’opinió del menor serà presa en
consideració en funció de la seva edat i el seu grau de
maduresa, d’acord amb el que estableixen les lleis civils.
Quan hi hagi disparitat de criteris entre els representants
legals del menor i la institució sanitària, la darrera
autorització se sotmetrà a l’autoritat judicial.”

Disposició final segona
Modificació de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades

1. L’article 1 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“A efectes d’aquesta llei, les voluntats anticipades
consisteixen en una declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat
d’obrar plena, menors d’edat emancipats o amb 16 anys
complerts, mitjançant la qual s’indica l’abast de les
actuacions mèdiques o d’altres que siguin procedents,
previstes per aquesta llei, només en els casos en què
concorrin circumstàncies que no li permetin expressar la
seva voluntat.”
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1. L’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de
voluntats anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“2. El document de voluntats anticipades ha de portar el
nom i els llinatges, el número del DNI o d’un document
d’identitat equivalent i la signatura de l’atorgant, així com
el lloc i la data de l’atorgament. Aquest document es pot
formalitzar:

a) Davant notari.
b) Davant personal funcionari públic habilitat a l'efecte

per la conselleria competent en matèria de salut
c) Davant la persona encarregada del Registre de

voluntats anticipades.
d) Davant tres testimonis.
El personal funcionari públic a què es refereix la lletra b)

anterior procedirà a la constatació de la personalitat i
capacitat de la persona autora de la declaració, així com a la
verificació dels requisits formals determinants de la validesa
de la declaració, que es preveuen en aquesta llei.

Els testimonis a què es refereix la lletra d) anterior han
de ser majors d’edat amb capacitat d’obrar plena i han de
conèixer l’atorgant.”

1. L’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de
voluntats anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“4. Aquest document s’ha d’inscriure en el Registre de
voluntats anticipades i, en el seu cas, en el Registre de
donants d’òrgans, i s’ha d’incorporar la història clínica de
l’interessat. La inscripció en el Registre s’ha d’efectuar a
petició de l’atorgant, d’un dels testimonis, amb el seu
consentiment, que es presumeix excepte en cas d’indicació
contrària, o del notari, en cas d’haver-se atorgat el document
notarialment. En qualsevol dels casos, la inscripció s’ha de
solAlicitar en la forma, els terminis i els requisits que
s’estableixin reglamentàriament.”

1. L’article 4 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“1. Són destinataris de les voluntats anticipades els
hospitals, les clíniques, els centres de salut, els dispensaris,
els metges o altres persones o organismes als quals
correspongui complir la voluntat anticipada que es
manifesta.

2. Quan es presti atenció sanitària a una persona que es trobi
en una situació que li impedeixi prendre decisions per sí
mateixa, en els termes prevists en aquesta llei, els
professionals sanitaris implicats en el procés hauran de
consultar la seva història clínica per comprovar si hi ha
constància de l’atorgament de la declaració de voluntat
anticipada, i actuar conformement amb allò que s’hi hagi
previst.”

Disposició final tercera
Comitès d'ètica assistencial

El Consell de Govern ha de dictar el reglament regulador
dels Comitès d'ètica assistencial en el termini màxim de sis
mesos des de l'entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final quarta
Desenvolupament reglamentari i compliment dels objectius

El consell de Govern ha desenvolupar reglamentàriament
aquesta llei, en el termini màxim d’un anys des de l’entrada en
vigor.

La Conselleria de Salut vetllarà pel desplegament de la llei
en el termini establert i pel compliment dels objectius definits
a l'Estratègia de cures palAliatives de les Illes Balears,
2009-2014.

Palma, 26 d'agost de 2013.
El portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 9115/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a lloguer d'habitatges per a ús turístic (tramitació pel
procediment d'urgència). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9176/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inici del curs 2013-2014 a les Illes Balears. (Mesa de
3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9177/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació del TIL el curs 2013-2014. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
per tal que expliqui la seva posició sobre el lloguer d'habitatges
per a ús turístic, amb solAlicitud de tramitació pel procediment
d'urgència.

Motivació de la urgència: L'alarma social creada a la nostra
comunitat per la prohibició que fa el Govern de lloguers
d'habitatges per a ús turístic, obliga que comparegui al
Parlament de les Illes Balears per explicar la seva posició en un
tema de tan estesa repercussió econòmica.

Palma, a 22 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per tal d'informar sobre l'inici del curs
2013-2014 a les Illes Balears.

Palma, a 27 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per tal d'informar sobre l'aplicació del TIL
als centres docents de les Illes Balears el curs 2013-2014.

Palma, a 27 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8808/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
"Tot(s) per la Serra" (1). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8809/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
"Tot(s) per la Serra" (2). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8810/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
"Tot(s) per la Serra" (3). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8811/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
"Tot(s) per la Serra" (4). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8812/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
individualitzades de menjador (1). (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8813/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
individualitzades de menjador (2). (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8814/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
individualitzades de menjador (3). (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8815/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
individualitzades de menjador (4). (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8821/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a bateries
d'energia reactiva de Son Espases. (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8822/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plaques
solars de Son Espases. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8823/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plaques
solars pendents de posada en funcionament a Son Espases.
(Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8827/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sancions als
"party boats" (2). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8828/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sancions als
"party boats" (1). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8829/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sancions als
"party boats" (3). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8830/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sancions als
"party boats" (4). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments exclosos. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8833/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/sida al 2010. (Mesa de 3 de setembre
de 2013).

RGE núm. 8834/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/sida al 2011. (Mesa de 3 de setembre
de 2013).

RGE núm. 8835/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/sida al 2012. (Mesa de 3 de setembre
de 2013).
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RGE núm. 8836/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/sida al 2013. (Mesa de 3 de setembre
de 2013).

RGE núm. 8837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament per la infecció per VIH/sida al 2010. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8838/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament per la infecció per VIH/sida al 2011. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8839/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament per la infecció per VIH/sida al 2012. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8840/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament per la infecció per VIH/sida al 2013. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8841/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/sida durant el 2010. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8842/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/sida durant el 2011. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8843/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/sida durant el 2012. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8844/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/sida durant el 2013. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8845/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats/programes de prevenció relacionats amb la infecció
per VIH/sida el 2011. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats/programes de prevenció relacionats amb la infecció
per VIH/sida el 2012. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8847/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats/programes de prevenció relacionats amb la infecció
per VIH/sida el 2013. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8848/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descripció
de cada activitat/programa de prevenció relacionat amb la
infecció per VIH/sida el 2011. (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8849/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descripció
de cada activitat/programa de prevenció relacionat amb la
infecció per VIH/sida el 2012. (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8850/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descripció
de cada activitat/programa de prevenció relacionat amb la
infecció per VIH/sida el 2013. (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8859/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a horaris
dels tècnics d'incendis; incendi d'Andratx. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8860/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
capacitació dels tècnics d'extinció d'incendis; incendi
d'Andratx. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8861/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sortides
dels tècnics d'incendis. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8863/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
treballadora social a l'ODDM. (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8864/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a activitat
de la línia d'atenció a l'infant i a l'adolescent 116 111. (Mesa
de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8865/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a motius de
l'obertura d'expedient de l'ODDM en relació amb el dret a
l'educació. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8866/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a motius
dels expedients de l'ODDM en relació amb el dret a la
Seguretat Social. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8867/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a motius de
l'obertura d'expedients de l'ODDM en relació amb el dret a
l'educació de qualitat. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8869/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tècnics
d'extinció d'incendis; incendi d'Andratx. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).
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RGE núm. 8872/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles
elèctrics. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8886/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions
d'inici d'activitat d'arrendaments turístics. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8888/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reformes a
establiments hotelers. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8889/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions per
modificar la normativa estatal en relació amb els "party
boats". (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8890/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
de mestre industrial. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8891/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
compensacions de renovables als hospitals públics. (Mesa de
3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8892/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de la
reactiva no compensada als hospitals públics. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8893/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reactiva no
compensada als hospitals públics (2). (Mesa de 3 de setembre
de 2013).

RGE núm. 8894/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pujada
dels concerts escolars. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8898/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retribucions dels consellers als plenaris extraordinaris del
Parlament. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8899/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retribucions dels consellers per assistència als plenaris
extraordinaris del Parlament (2). (Mesa de 3 de setembre de
2013).

RGE núm. 8900/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dates dels
cursos d'aplicació del Reial Decret Llei 16/2012. (Mesa de 3
de setembre de 2013).

RGE núm. 8988/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la Serra de Tramuntana (1). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8989/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la Serra de Tramuntana (2). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8990/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la Serra de Tramuntana (3). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8991/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la Serra de Tramuntana (4). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia al nou hospital Can Misses d'Eivissa (1). (Mesa
de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia al nou hospital Can Misses d'Eivissa (2). (Mesa
de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia al nou hospital Can Misses d'Eivissa (3). (Mesa
de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de declaracions de voluntats anticipades, 2006. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9038/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de declaracions de voluntats anticipades, 2007. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de declaracions de voluntats anticipades, 2008. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de declaracions de voluntats anticipades, 2009. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9041/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de declaracions de voluntats anticipades, 2010. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de declaracions de voluntats anticipades, 2011. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9043/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de declaracions de voluntats anticipades, 2012. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).
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RGE núm. 9044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració de voluntats anticipades (1). (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9045/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració de voluntats anticipades (2). (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients disciplinaris al professorat o al personal no docent
oberts a les Illes Balears des de juliol de 2011. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9091/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
indemnitzacions als membres del Consell de Direcció del
Servei de Salut. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9092/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vocals del
Consell de Direcció del Servei de Salut. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9093/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vistiplau
al sistema d'humectació de climatitzadors a Son Espases.
(Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 909413, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sobrecost
energètic a Son Espases, penalitzacions. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9095/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control de
la despesa energètica de Son Espases. (Mesa de 3 de setembre
de 2013).

RGE núm. 9096/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
energètica dels comerços de Son Espases, control. (Mesa de 3
de setembre de 2013).

RGE núm. 9097/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
energètica dels comerços de Son Espases, costos. (Mesa de 3
de setembre de 2013).

RGE núm. 9107/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació autoritzats els primers sis mesos del
2011. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9108/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació autoritzats els primers sis mesos del
2012. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9109/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació autoritzats els primers sis mesos del
2013. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9137/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a corregudes de
bous en horari infantil. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
mixta bilateral constituïda pel Ministeri de Foment i la
comunitat autònoma de les Illes Balears (I). (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9164/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
mixta bilateral constituïda pel Ministeri de Foment i la
comunitat autònoma de les Illes Balears (II). (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9165/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de
la sentència del Tribunal Suprem de 8 de març de 2011 (STS
1213/2011). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9206/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a "balconing",
seguiment. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9207/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a "balconing",
prevenció. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9208/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a beach clubs,
regulació. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9209/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a beach clubs,
seguiment i sancions. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió "Tot(s) per la Serra" (1).

Quina és la composició de la comissió "Tot(s) per la Serra"?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió "Tot(s) per la Serra" (2).

Qui són els representants de la societat civil a la comissió
"Tot(s) per la Serra"?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió "Tot(s) per la Serra" (3).

Quins criteris s'han escollit per decidir la composició de la
comissió "Tot(s) per la Serra"?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió "Tot(s) per la Serra" (4).

Quins han estat els acords presos a la primera reunió de la
comissió "Tot(s) per la Serra"?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes individualitzades de menjador (1).

Quantes han estat les ajudes individualitzades de menjador
per als alumnes que varen cursar estudis als centres docents no
universitaris durant el curs escolar 2012-2013 atorgades a
cadascuna de les Illes?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes individualitzades de menjador (2).

Quin ha estat el cost total de les ajudes individualitzades de
menjador per a alumnes que varen cursar estudis als centres
docents no universitaris durant el curs escolar 2012-2013
atorgades?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes individualitzades de menjador (3)

En quina data s'han pagat les ajudes individualitzades de
menjadors per a alumnes que varen cursar estudis als centres
docents no universitaris el curs escolar 2012-2013?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes individualitzades de menjador (4).

Quantes són les peticions d'ajudes individualitzades de
menjador per a alumnes que varen cursar estudis als centres
docents no universitaris el curs escolar 2012-2013 no atorgades
o denegades a cadascuna de les Illes?
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Palma, a 7 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Bateries d'energia reactiva de Son Espases.

Per què estan desconnectades les bateries d'energia reactiva
de Son Espases?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plaques solars de Son Espases.

Per què les plaques solars de Son Espases varen començar
a funcionar a principis del mes d'agost de 2013?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plaques solars pendents de posada en funcionament a Son
Espases.

Quantes plaques solars estan pendents de ser posades en
funcionament a data de 7 d'agost de 2013?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sancions als "party boats" (2).

Quantes embarcacions dels anomenats "party boats" han
estat sancionades per la Conselleria de Turisme el 2013 i per
quin motiu?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sancions als "party boats" (1).

Quantes embarcacions dels anomenats "party boats" han
estat sancionades per la Conselleria de Turisme el 2012 i per
quin motiu?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sancions als "party boats" (3).

Quantes embarcacions dedicades a excursions marítimes han
estat sancionades per la Conselleria de Turisme el 2012 i per
quin motiu?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Sancions als "party boats" (4).

Quantes embarcacions dedicades a excursions marítimes han
estat sancionades per la Conselleria de Turisme el 2013 i per
quin motiu?

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

Medicaments exclosos.

A l'escrit 8421/13, de resposta a les preguntes 289/13,
290/13, 201/13 i 292/13, falta part de la informació. A més de
quantes receptes es varen prescriure al Servei de Salut de les
Illes Balears de cadascun dels medicaments que figuren al llistat
de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica del
Sistema Nacional de Salut durant els mesos de setembre,
octubre, novembre i desembre de 2011, també es demanava
l'import per mesos. Així, doncs, es torna a demanar:

Import de les receptes que se varen prescriure al Servei de
Salut de les Illes Balears de cadascun dels medicaments que
figuren al llistat de medicaments exclosos de la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut durant els mesos de
setembre, octubre, novembre i desembre de 2011.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH-sida el 2010.

Nombre de prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament per la infecció per VIH-sida durant el 2010,
desglossat per medicament i per hospitals del Servei de Salut de
les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH-sida el 2011.

Nombre de prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament per la infecció per VIH-sida durant el 2011,
desglossat per medicament i per hospitals del Servei de Salut de
les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH-sida al 2012.

Nombre de prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament per la infecció per VIH-sida durant el 2012,
desglossat per medicament i per hospitals del Servei de Salut de
les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH-sida al 2013.

Nombre de prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament per la infecció per VIH-sida, d'1 de gener a 30 de
juny de 2013, desglossat per medicament i per hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament de la infecció per VIH-sida el 2010.

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments
antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH-sida
durant el 2010, desglossat per medicament i per hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament de la infecció per VIH-sida el 2011.

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments
antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH-sida
durant el 2011, desglossat per medicament i per hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament de la infecció per VIH-sida el 2012.

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments
antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH-sida
durant el 2012, desglossat per medicament i per hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments per al
tractament de la infecció per VIH-sida el 2013.

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments
antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH-sida d'1
de gener a 30 de juny de 2013, desglossat per medicament i per
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Analítiques específiques per determinar una infecció per VIH-
sida durant el 2010.

Nombre d'analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH-sida durant el 2010, desglossat per hospitals
i per atenció primària al Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Analítiques específiques per determinar una infecció per VIH-
sida durant el 2011.

Nombre d'analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH-sida durant el 2011, desglossat per hospitals
i per atenció primària al Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Analítiques específiques per determinar una infecció per VIH-
sida durant el 2012.

Nombre d'analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH-sida durant el 2012, desglossat per hospitals
i per atenció primària al Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Analítiques específiques per determinar una infecció per VIH-
sida durant el 2013.

Nombre d'analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH-sida durant el 2013, desglossat per hospitals
i per atenció primària al Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitats/programes de prevenció relacionats amb la infecció
per VIH-sida el 2011.

Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionats amb
la infecció per VIH-sida realitzats per la Conselleria de Salut
durant el 2011.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Activitats/programes de prevenció relacionats amb la infecció
per VIH-sida el 2012.

Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionats amb
la infecció per VIH-sida realitzats per la Conselleria de Salut
durant el 2012.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Activitats/programes de prevenció relacionats amb la infecció
per VIH-sida el 2013.

Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionats amb
la infecció per VIH-sida realitzats per la Conselleria de Salut
durant el 2013.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Descripció de cada activitat/programa de prevenció relacionat
amb la infecció per VIH-sida el 2011.

Descripció de cada activitat/programa de prevenció
relacionat amb la infecció per VIH-sida durant el 2011, amb
referència als seus objectius, indicadors, pressupost específic,
recursos humans dedicats i els resultats obtinguts de la seva
avaluació.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Descripció de cada activitat/programa de prevenció relacionat
amb la infecció per VIH-sida el 2012.

Descripció de cada activitat/programa de prevenció
relacionat amb la infecció per VIH-sida durant el 2012, amb
referència als seus objectius, indicadors, pressupost específic,
recursos humans dedicats i els resultats obtinguts de la seva
avaluació.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Descripció de cada activitat/programa de prevenció relacionat
amb la infecció per VIH-sida el 2013.

Descripció de cada activitat/programa de prevenció
relacionat amb la infecció per VIH-sida durant el 2013, amb
referència als seus objectius, indicadors, pressupost específic,
recursos humans dedicats i els resultats obtinguts de la seva
avaluació.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Horaris dels tècnics d'incendis; incendi d'Andratx.

Quins horaris varen fer durant l'extinció del foc d'Andratx
els tècnics d'extinció d'incendis des del dia que es va iniciar fins
a l'1 d'agost de 2013? Se solAlicita relació individual de cada un
dels tècnics que varen participar.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Capacitació dels tècnics d'extinció d'incendis; incendi
d'Andratx.

Quins tècnics d'extinció d'incendis dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori tenen
capacitat per dirigir l'extinció d'un incendi?

Palma, a 8 d'agost 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.

Sortides dels tècnics d'incendis.

Quantes sortides durant l'any 2012 i el primer semestre del
2013 han fet els tècnics d'extinció d'incendis per conèixer els
terrenys forestals i els boscos? Se solAlicita una relació mensual
dels dos anys solAlicitats.

Palma, a 8 d'agost 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.

Treballadora social de l'ODDM.

Per quins motius des del mes de maig de 2012 l'Oficina de
Defensa dels drets del Menor compta amb una treballadora
social manco? 

Palma, a 8 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitat de la línia d'atenció a l'infant i a l'adolescent 116 111.

Relació de l'activitat telefònica (cridades, derivacions) que
s'han produït amb la prestació de la línia d'atenció a l'infant i a
l'adolescent 116 111. Se solAlicita una relació mensual dels
mesos de desembre de 2012, i gener, febrer, març, abril, maig,
juny i juliol de 2013.

Palma, a 8 d'agost 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.

Motius d'obertura d'expedient de l'ODDM en relació amb el dret
a l'educació.

Se solAlicita quin és el motiu que ha motivat l'actuació o
l'obertura d'expedient per part de l'Oficina de Defensa del Dret
del Menor en relació amb el dret a l'educació. Se solAlicita el
motiu detallat de les dotze accions que es reconeixen a la
memòria de l'Oficina.

Palma, a 8 d'agost 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.

Motiu dels expedients de l'ODDM en relació amb el dret a la
Seguretat Social.

Se solAlicita quin és el motiu que ha motivat l'actuació o
l'obertura d'expedient per part de l'Oficina de Defensa del Dret
del Menor en relació amb el dret a la Seguretat Social. Se
solAlicita el motiu detallat de l'acció que es reconeix a la
memòria de l'Oficina.

Palma, a 8 d'agost 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.

Motiu de l'obertura d'expedients de l'ODDM en relació amb el
dret a l'educació de qualitat.

Se solAlicita quin és el motiu que ha motivat l'actuació o
l'obertura d'expedient per part de l'Oficina de Defensa del Dret
del Menor en relació amb el dret a l'educació de qualitat. Se
solAlicita el motiu detallat de les dues accions que es reconeixen
a la memòria de l'Oficina.

Palma, a 8 d'agost 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.

Tècnics d'extinció d'incendis; incendi d'Andratx.

Quants de tècnics d'extinció d'incendis de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que no pertanyin a
l'IBANAT, han participat en l'extinció d'incendis en el territori?

Palma, a 8 d'agost 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Vehicles elèctrics.

Quines gestions s'han fet des de la Conselleria de
Presidència per tal de crear i impulsar els treballs de la mesa
sobre vehicles elèctrics anunciada al Ple del Parlament el 22 de
març del 2012?

Palma, a 9 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Declaracions d'inici d'activitat d'arrendaments turístics.

De les 1.310 declaracions d'inici d'activitat d'arrendaments
turístics des de l'entrada en vigor de la Llei de turisme, quines
corresponen a apartaments turístics i quantes a habitatges de
vacances? A ser possible, desglossat per illes.

Palma, a 13 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reformes a establiments hotelers.

Dels 120 establiments hotelers que han realitzat reformes,
des de l'1 de gener de 2012, segons la Conselleria de Turisme,
quants d'aquests establiments s'han acollit a la possibilitat de
compatibilitzar usos turístics i residencial contemplada per la
Llei de turisme?

Palma, a 13 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

Gestions per modificar la normativa estatal en relació amb els
"party boats".

Quines gestions ha desenvolupat fins a data d'avui la
Conselleria de Turisme per modificar la normativa estatal
necessària que afecta a la problemàtica derivada de l'activitat
dels anomenats "party boats"?

Palma, a 13 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Titulació de mestre industrial.

Quina és la titulació requerida per ocupar plaça de mestre
industrial de personal estatutari no sanitari i a quin grup pertany
aquesta categoria?

Palma, a 13 d'agost 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.

Compensacions de renovables als hospitals públics.

Quines han estat les compensacions per la utilització
d'energies alternatives des de l'1 de gener de 2012 fins al 30 de
juliol de 2013 en els hospitals públics de les Illes? Se solAlicita
relació mensual diferenciada entre solar tèrmica i solar
fotovoltaica.

Palma, a 13 d'agost 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.

Cost de la reactiva no compensada als hospitals públics.

Quin ha estat el cost de la reactiva no compensada durant
l'any 2012 als hospitals públics de la comunitat autònoma? Se
solAlicita detall per a cada un dels hospitals.

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

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

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

Reactiva no compensada als hospitals públics (2).

Quin ha estat el cost de la reactiva no compensada durant
l'any 2012 als hospitals públics de la comunitat autònoma? Se
solAlicita detall per a cada un dels hospitals.

Palma, a 13 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Pujada dels concerts escolars.

Quins són els motius que justifiquen la pujada fins a
160.808.550 euros per a l'any 2014 a l'escola concertada? Se
solAlicita detall per cada un dels capítols que es justifiqui, així
com el motiu.

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retribucions dels consellers a plenaris extraordinaris del
Parlament.

El passat dia 2 de juliol es varen celebrar tres plens
extraordinaris en el Parlament de les Illes Balears. Què va
cobrar cada un dels conselleres per assistir a les esmentades
convocatòries de 2 de juliol de 2013? Es demana relació de cada
un dels consellers.

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retribucions dels consellers per assistència a plenaris
extraordinaris del Parlament (2).

El passat dia 16 de juliol es varen celebrar tres plens
extraordinaris en el Parlament de les Illes Balears. Què va
cobrar cada un dels conselleres per assistir a les esmentades
convocatòries de 16 de juliol de 2013? Es demana relació de
cada un dels consellers.

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dates dels cursos d'aplicació del Reial Decret Llei 16/2012.

En quines dates s'han organitzat tots els cursets relacionats
amb l'aplicació del Reial Decret Llei 16/2012 amb els serveis
d'admissió d'atenció primària i hospitals? Se solAlicita relació de
la data, lloc de celebració i nom de l'hospital o del centre
d'atenció primària que hi va tenir representació.

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incendi a la Serra de Tramuntana (1).

S'han elaborat plans i/o projectes de reforestació o
recuperació de la zona afectada per l'incendi de la Serra de
Tramuntana de finals de juliol que afectà els municipis
d'Andratx i Estellencs?

Palma, a 14 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.

Incendi a la Serra de Tramuntana (2).

Quins criteris s'han emprat per a l'elaboració de plans i/o
projectes de reforestació o recuperació de la zona afectada per
l'incendi de la Serra de Tramuntana de finals de juliol que afectà
els municipis d'Andratx i Estellencs?

Palma, a 14 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incendi a la Serra de Tramuntana (3).

Quins estudis s'han fet per elaborar els plans i/o projectes de
reforestació o recuperació de la zona afectada per l'incendi de la
Serra de Tramuntana de finals de juliol que afectà els municipis
d'Andratx i Estellencs?

Palma, a 14 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incendi a la Serra de Tramuntana (4).

En quins informes s'han basat per fer els plans i/o projectes
de reforestació o recuperació de la zona afectada per l'incendi de
la Serra de Tramuntana de finals de juliol que afectà els
municipis d'Andratx i Estellencs?

Palma, a 14 d'agost de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Servei de radioteràpia al nou hospital de Can Misses d'Eivissa
(1).

Quines característiques tècniques tendrà la maquinària per
a la prestació del servei de radioteràpia a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei de radioteràpia al nou hospital de Can Misses d'Eivissa
(2).

Quines quantitats econòmiques, especificant-ne els
conceptes, ha destinat la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears a la implantació del servei de radioteràpia a
Eivissa?

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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.

Servei de radioteràpia al nou hospital de Can Misses d'Eivissa
(3).

En quina data està previst l'inici de la prestació del servei de
radioteràpia a Eivissa?

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
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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.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades, 2006.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades registrades
al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears,
desglossats per illa de procedència, durant l'any 2006.

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades, 2007.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades registrades
al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears,
desglossats per illa de procedència, durant l'any 2007.

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades, 2008.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades registrades
al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears,
desglossats per illa de procedència, durant l'any 2008.

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades, 2009.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades registrades
al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears,
desglossats per illa de procedència, durant l'any 2009.

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades, 2010.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades registrades
al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears,
desglossats per illa de procedència, durant l'any 2010.

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades, 2011.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades registrades
al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears,
desglossats per illa de procedència, durant l'any 2011.

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades, 2012.

Nombre de declaracions de voluntats anticipades registrades
al Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears,
desglossats per illa de procedència, durant l'any 2012.
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Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Declaració de voluntats anticipades (1).

On es pot presentar una declaració de voluntats anticipades
a les nostres illes?

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Declaració de voluntats anticipades (2).

Com es pot presentar una declaració de voluntats anticipades
a les nostres illes?

Palma, a 16 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.

Expedients disciplinaris al professorat o al personal no docent
oberts a les Illes Balears des del juliol de 2011.

Quants d'expedients disciplinaris al professorat o al personal
no docent s'han obert a les Illes Balears des del juliol de 2011 i
per quins motius?

Palma, a 16 d'agost de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Indemnitzacions als membres del Consell de Direcció del Servei
de Salut.

Quina indemnització reben per raons d'assistència a les
sessions del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears els seus components?

Palma, a 21 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vocals del Consell de Direcció del Servei de Salut.

Quins són els cinc vocals designats pel Consell de Govern
al Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 21 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vistiplau del sistema d'humectació en els climatitzadors de Son
Espases.

Qui va donar el vistiplau al projecte d'instalAlació a Son
Espases del sistema d'humectació de l'aire en els climatitzadors
mitjançant vapor centralitzat?

Palma, a 21 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sobrecost energètic a Son Espases, penalitzacions.

Es penalitza la concessionària de Son Espases per un
sobrecost energètic? Si la resposta és positiva, quina és la regla
o el criteri que ho regula?

Palma, a 21 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Control de despesa energètica a Son Espases.

Com es controla la despesa energètica de tots els diferents
comerços instalAlats dins el centre hospitalari de Son Espases?

Palma, a 21 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Despesa energètica dels comerços de Son Espases, control.

Quina ha estat la despesa econòmica en termes energètics
dels comerços instalAlats dins el centre hospitalari de Son
Espases? Se solAlicita detall de cada un dels comerços des de
l'obertura del centres hospitalari.

Palma, a 21 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Despesa energètica dels comerços de Son Espases, costos.

Qui assumeix el cost econòmic de la despesa energètica dels
comerços instalAlats dins el centre hospitalari de Son Espases?

Palma, a 21 d'agost de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients de regulació d'ocupació autoritzats els primers sis
mesos de 2011.

Quants són els expedients de regulació d'ocupació
autoritzats els primers sis mesos del 2011, per illes i per mesos,
especificant nombre d'expedients, nombre total de treballadors
afectats, nombre de treballadors afectats per extinció, per
suspensió i per reducció de jornada?

Palma, a 22 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Expedients de regulació d'ocupació autoritzats els primers sis
mesos de 2012.

Quants són els expedients de regulació d'ocupació en els
primers sis mesos del 2012, per illes i per mesos, especificant el
nombre total d'expedients, nombre total de treballadors afectats,
nombre de treballadors afectats per extinció, per suspensió i per
reducció de jornada?

Palma, a 22 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.
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Expedients de regulació d'ocupació autoritzats els primers sis
mesos de 2013.

Quants són els expedients de regulació d'ocupació en els
primers sis mesos del 2012, per illes i per mesos, especificant el
nombre total d'expedients, el nombre total de treballadors
afectats, el nombre de treballadors afectats per extinció, per
suspensió i per reducció de jornada?

Palma, a 22 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Corregudes de bous en horari infantil.

Davant l'anunci per part de RTVE d'emetre a partir de l'1 de
setembre les corregudes de bous en horari infantil, pensa el
Govern de les Illes Balears demanar la desconnexió autonòmica,
tot respectant la Llei 1/1992, de 8 d'abril?

Palma, a 27 d'agost de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió mixta bilateral constituïda pel Ministeri de Foment i
la comunitat autònoma de les Illes Balears (I).

S'ha reunit la comissió mixta bilateral constituïda pel
Ministeri de Foment i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per tractar allò disposat a la sentència del Tribunal
Suprem de 8 de març de 2011 (STS 1213/2011) en relació amb
l'anterior conveni de carreteres signat entre l'Estat i el Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió mixta bilateral constituïda pel Ministeri de Foment i
la comunitat autònoma de les Illes Balears (II).

Existeix una resolució concreta de la comissió mixta
bilateral constituïda pel Ministeri de Foment i la comunitat
autònoma de les Illes Balears sobre allò disposat a la sentència
del Tribunal Suprem de 8 de març de 2011 (STS 1213/2011) en
relació amb l'anterior conveni de carreteres signat entre l'Estat
i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aplicació de la sentència del Tribunal Suprem de 8 de març de
2011 (STS 1213/2011).

Quan ha garantit el Govern d'Espanya que, durant l'exercici
2013, seran transferits a la comunitat autònoma de les Illes
Balears els imports derivats de l'aplicació de la sentència del
Tribunal Suprem de 8 de març de 2011 (STS 1213/2011) en
relació amb l'anterior conveni de carreteres signat entre l'Estat
i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

"Balconing", seguiment.

Fa alguna mena de seguiment específic o ha incrementat la
Conselleria de Turisme les inspeccions als establiments hotelers
als quals s'han produït casos de l'anomenat "balconing"?

Palma, a 2 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.



6520 BOPIB núm. 113 - 6 de setembre de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

"Balconing", prevenció.

Quines iniciatives du a terme la Conselleria de Turisme per
sensibilitzar els turistes i prevenir l'anomenat "balconing"?

Palma, a 2 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beach clubs, regulació.

Té intenció la Conselleria de Turisme d'elaborar una
normativa que reguli l'activitat dels beach clubs en tant que
activitat turística?

Palma, a 2 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beach clubs, seguiment i sancions.

Realitza inspeccions la Conselleria de Turisme als
anomenats beach clubs? Si la resposta és afirmativa, quants
d'expedients sancionadors ha iniciat durant 2012 i 2013,
respectivament?

Palma, a 2 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8879/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixada
de l'atur, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8880/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
d'afiliats a la Seguretat Social, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8881/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atur de
llarga durada, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8882/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de la contractació a les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8883/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
disminució de la despesa de l'Estat en prestacions i subsidis a
les Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 3 de setembre de 2013).

Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Baixada de l'atur.

Creu el Sr. Conseller que la baixada de l'atur és un indicador
del creixement econòmic a les nostres illes?

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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Increment d'afiliats a la Seguretat Social.

Sr. Conseller, en quin tipus d'empreses i sectors econòmics
s'han produït els increments d'afiliats a la Seguretat Social?

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Atur de llarga durada.

Sr. Conseller, com afronta l'increment de l'atur de llarga
durada a la nostra comunitat?

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Evolució de la contractació a les Illes Balears.

Sr. Conseller, com valora l'evolució de la contractació a les
nostres illes en els darrers mesos?

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Disminució de la despesa de l'Estat en prestacions i subsidis a
les Illes Balears.

Sr. Conseller, com valora i afronta la disminució de la
despesa de l'Estat en prestacions i subsidis a la nostra
comunitat?

Palma, a 13 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8876/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'acció de control al Govern. (Mesa de 3 de setembre
de 2013).

RGE núm. 9061/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a racionalització i universalització de criteris per a
instalAlacions fotovoltaiques i desenvolupament del vehicle
elèctric a les Illes Balears. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9114/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 8/2012, de turisme (tramitació
pel procediment d'urgència). (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9145/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a sentència del cas Scala i retorn dels diners. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

L'acció de control al Govern.

Vivim uns temps de crisi econòmica en que els ciutadans
hem percebut una manca de resposta de la política front a
l’adversa situació social, això ha provocat sens dubte una crisi
de confiança de la ciutadania en les institucions, una ciutadania
que està demanant més i millors fórmules de participació
ciutadana i d’informació, és a dir, de transparència. Les
institucions públiques han d’atendre les demandes de la
ciutadania, tenint en compte que la mateixa Constitució
espanyola reconeix per una part el dret fonamental a la
participació política al seu article 23, dret a participar
directament o per mitjà dels representants lliurement elegits a
les eleccions.

El dret dels ciutadans a poder participar en la política va més
enllà de la participació periòdica a les eleccions, implica poder
ser escoltats, i que les seves preocupacions, i les preocupacions
expressades pels seus representants electes, siguin escoltades i
ateses per qui ostenten el poder executiu.
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Durant la present legislatura s’han presentat fins a vint
solAlicituds de compareixença del President per part de
l’oposició sense que cap aquestes s’hagi pogut realitzar. En un
moment polític en que la ciutadania demana major transparència
als polítics, especialment a aquells que ostenten les majors
responsabilitats, aquestes pràctiques, emparades en una
determinada interpretació de l’actual redacció del Reglament
del Parlament de les Illes Balears i que dificulten la tasca de
control de l’acció del Govern, no contribueixen a que la
ciutadania senti pròximes les institucions, i en particular al seu
del poder legislatiu, sinó que transmeten la idea de que aquest
poder està sotmès a les directrius del poder executiu, i són
moltes les veus que reclamen major capacitat d’actuació no
només dels grups parlamentaris sinó fins i tot dels diputats i
diputades individuals, en funció de la seva condició com a
representants electes i per tant, les persones en qui la
Constitució espanyola diposita part del dret de participació
política de l’article 23.

El Govern, i especialment el seu president, haurien de ser
més sensibles a les demandes de resposta i d’explicacions en
seu parlamentària, garantint un mínim de compareixences a
petició dels Grups de l’oposició, demostrant així la voluntat de
diàleg i la transparència que la ciutadania espera dels seus
governants. Ja que aquesta no ha estat una pràctica habitual en
el funcionament de l’actual Govern convé que els Grups
Parlamentaris ens plantegem una reforma del Reglament en el
sentit de garantir un mínim de compareixences obligatòries del
President i dels membres del Govern durant cada període de
sessions, en tot cas, creiem oportú que de moment el Parlament
es pronunciï sobre la necessitat de que el President doni resposta
positiva a les diferents solAlicituds de compareixença formulades
per l’oposició, i renunciï a seguir funcionant amb criteris
d’opacitat com els imperants fins ara.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent 

Proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern de les Illes Balears a comparèixer en seu parlamentària
quan li sigui solAlicitat per algun Grup Parlamentari de
l’oposició almenys dos cops durant cada període de sessions,
quan es tracti d’assumptes d’evident importància política i/o
social, per tal de donar pública resposta a les inquietuds de la
societat de les illes Balears, representada pels diputats i
diputades.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acceptar les compareixences dels consellers,
solAlicitades al Parlament fora del període de sessions, quan
aquestes responguin a temes d’evident interès polític o social i
demanda ciutadana.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser estricte en el compliment dels terminis establerts
pel Reglament del Parlament de les Illes Balears en les respostes
a les preguntes escrites i solAlicituds de documentació adreçades
pels diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear els mecanismes necessaris per facilitar la
participació de la ciutadania en el procés d’elaboració de
projectes legislatius habilitant una pàgina web específica per
aquests tipus de tramitació, prevists a la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, a l’article 6.1.a) i a l’article 42.6 de l’esmentada llei. 

5.- El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar els tràmits en
el si de la Comissió de Reglament, per tal de procedir a la
reforma del Reglament de la Cambra en el sentit de: dotar de
més instruments de participació ciutadana, facilitant la capacitat
de proposta de les entitats i colAlectius representatius de la
ciutadania, incorporant mecanismes per permetre la
convocatòria obligatòria de sessions extraordinàries del Ple i de
les Comissions a petició d’un mínim de diputats i diputades,
establint l’obligatorietat de la compareixença en període
extraordinari dels membres del Govern, establint també
l’obligatorietat de la compareixença del President del Govern en
un nombre determinat de peticions de l’oposició durant cada
període de sessions; incorporant també més mecanismes de
control de l’acció de govern, així com un canvi en el sistema de
preguntes al Ple que facilitin la tasca de control de l’executiu;
i finalment, s’incorpori al Reglament i es constitueixi la
Comissió General de Consells Insulars que preveu l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Palma, a 12 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Racionalització i universalització de criteris per a instalAlacions
fotovoltaiques i desenvolupament del vehicle elèctric a les Illes
Balears.

L'energia és un sector estratègic per les Illes Balears.
L'autarquia que, durant anys, ha suposat la dependència de la
producció pròpia i la importació de la restant, ha generat una
debilitat endèmica del nostre sistema productiu, i ha encarit els
nostres costos, restant-nos competitivitat.

Les noves fonts de producció d'energia suposen un avanç
tecnològic que no podem desaprofitar. El sol del nostre
arxipèlag és, sens dubte, una font inesgotable d'energia neta,
sostenible i de llarg recorregut.

L'embull normatiu que successivament s'ha anat
desenvolupant en les quatre administracions (europea, estatal,
autonòmica i local) ha permès més vegades que les desitjables,
veritables laberints burocràtics que han complicat la realització,
de ben segur, de moltes instalAlacions.
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Recentment, el Govern de les Illes Balears ha anunciat la
propera aprovació d'un règim especial de renovables per a les
quatre illes. En aquest sentit, cal ara, posar ordre i concert,
acord, en els criteris que els ajuntaments de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera disposen en la seva normativa per a la
instalAlació de plantes fotovoltaiques en edificis existents.

Igualment, la innovació relativa al transport, que ha suposat
l'avanç en la producció de vehicles elèctrics, ha d'aprofitar-se
per l'òptima configuració orogràfica que per a l'autonomia i
versatilitat d'aquests vehicles representa el nostre arxipèlag. És
una obligació impulsar la proliferació d'un mitjà autònom i net
de transport.

És pel que, en benefici de l'interès dels ciutadans de les Illes
Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació de plaques fotovoltaiques en edificis existents
s'harmonitzin, basant-se a la declaració responsable i simple
obra menor.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació de plaques fotovoltaiques en edificis existents no
suposi una modificació de la llicència d'activitats, en el cas en
què es tracti d'activitats que requereixen llicència.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació d'infraestructures de càrrega per a vehicles elèctrics
s'harmonitzi per a tots els municipis, basant-se a la declaració
responsable.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació d'infraestructures de càrrega per a vehicle elèctrics
així com les d'instalAlació de plaques fotovoltaiques en edificis
existents no suposin una modificació de la llicència d'activitats,
en el cas de tractar-se d'activitats que requereixen llicència.

Palma, a 19 d'agost de 2013.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: L'alarma social creada a la nostra
comunitat per la prohibició que fa el Govern de lloguers
d'habitatges per a ús turístic obliga a una urgent regulació en un
tema de tan estesa repercussió econòmica. 

Modificació de la Llei 8/2012, de turisme.

L'apartat 2 de l'article 1r de la Llei 4/2013, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas,
exclou de la regulació de la Llei d'arrendaments urbans els
lloguers d'habitatges quan estiguin sotmesos a un règim
específic derivat de la seva normativa sectorial.

La Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, estableix
com a modalitat de lloguers turístics a habitatges aquella que es
desenvolupa a tipologies unifamiliars aïllades i adossades,
prohibit aquest ús a habitatges entre mitgeres (cases de poble)
i a edificis plurifamiliars on es doni divisió horitzontal de la
propietat.

És un fet que existeix a la nostra comunitat un percentatge
significatiu d'oferta demanda per a ús temporal turístic
d'habitatges que va molt més enllà que els unifamiliars aïllats i
que no està regulada.

Aquesta activitat econòmica, permesa a tot el món, s'estén
de manera isòtropa pel territori, ja que els seus actors utilitzen
moltes de les vessants de l'oferta complementària i, en
conseqüència, hi ha una gran distribució de beneficis.

La regulació que aquesta PNL conté, a més de no distingir
entre tipus d'habitatges, té com a finalitat aconseguir minvar les
borses de frau fiscal, que els habitatges siguin legals i
habitables, que estigui assegurada, com a mínim, la
responsabilitat civil, i que els ajuntaments respectius
desenvolupin ordenances que garanteixin la convivència, la
seguretat i la higiene a totes les activitats turístiques. 

Per això el Grup Parlamentari Socialista al Parlament de les
Illes Balears fa la següent 

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que modifiqui la Llei 8/2012, de turisme, per regular els
lloguers turístics de tots els habitatges que es comercialitzen i
promocionen a canals d'oferta turística, de manera que aquesta
oferta d'allotjament a les Illes Balears es pugui dur a terme de
forma legal, i que contengui com a mínim els següents aspectes:

1. Estar inscrit al corresponent registre administratiu
d'habitatges d'ús turístic, amb la finalitat, entre d'altres, de
facilitar la corresponent tributació fiscal.
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2. Acreditar estar en possessió de la cèlAlula d'habitabilitat.

3. Acreditar que l'habitatge té subscrita una assegurança
específica per a aquest ús, en qualsevol cas, de responsabilitat
civil.

4. Estipular que els ajuntaments desenvolupin ordenances
reguladores de la convivència, seguretat i higiene, com a
garantia tant per als ciutadans com per als visitants.

Palma, a 22 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
La diputada: 
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Sentència del cas Scala i retorn dels diners.

L'Audiència Provincial de Palma va condemnar el mes de
juliol del 2013 diversos exalts càrrecs del PP en l'anomenat cas
Scala, centra en el desviament de 5 milions d'euros a través del
Consorci de Desenvolupament Econòmic de les Balears
(CDEIB), durant l'últim mandat de Jaume Matas (2003-2007)
i que va suposar el saqueig final d'11,5 milions d'euros de l'erari
públic.

En el marc d'aquesta causa l'exconseller de Comerç,
Indústria i Energia entre els anys 2003 i 2007, Josep Juan
Cardona (PP), va ser condemnat a setze anys de presó i 2,25
milions d'euros de multa pels delictes d'associació ilAlícita,
malversació, falsedat documental, frau a l'administració i
suborn. És la condemna més alta decidida mai per a un polític
a les Illes Balears i una de les més altes dictada mai a tot l'Estat.

En la mateixa causa va ser condemnat també l'exdirector
general de Promoció Industrial del Govern, Kurt Viane, a cinc
anys i cinc mesos de presó; l'exgerent del Consorci de
Desenvolupament Econòmic de Balears (CDEIB), Antònia
Ordinas, a tres anys i vuit mesos. L'exgerent del CEDIB
amagava 250.000 euros resultat del saqueig en capses de Cola-
Cao al jardí de casa seva. Tots dos varen admetre els fets dels
quals se'ls acusava.

La sentència condemna també el Partit Popular a pagar
10.585 euros més interessos per rescabalar els recursos que va
gastar el Consorci de Desenvolupament Econòmica de les Illes
Balears al traslladar de Mallorca a Eivissa prospectes electorals
del partir amb doblers públics. La sentència del cas Scala diu
clarament que el partit és "responsable civil a títol lucratiu"
d'aquests doblers.

El finançament ilAlegal del PP per concórrer a les eleccions
autonòmiques del 2007, utilitzant l'estructura i els recursos de
la CAIB i amb presumptes aportacions privades que no consten
en la comptabilitat "a" ni del PP ni dels comptes electorals,
exigeix un acte de transparència per tal de verificar si el Partit
Popular ha complert o no amb la Llei electoral i la Llei de
partits.

Val la pena recordar que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, i la Llei Orgànica 2/2011, de
28 de gener, per la qual es modifica la llei anterior, estableixen
uns màxims de despesa electoral i que l'incompliment d'aquests
màxims i de la llei suposaria la nulAlitat del pagament de la
subvenció electoral, amb la qual cosa el PP hauria de retornar
l'aportació que el Govern de les Illes Balears li va fer en aquest
concepte. Concretament, l'article 128 de l'esmentada llei diu:

"Queda prohibida la aportación a las cuentas electorales
de fondos provinentes de cualquier administración o
corporación pública, organismo autónomo o entidad
paraestatal, de las empresas del sector público cuya titularidad
corresponde al Estado, a las comunidades autónomas, a las
provincias o a los municipios, y de las empresas de economía
mixta, así como de las empresas que, mediante contrato
vigente, prestan servicios o realizan suministros u obras para
alguna de las administraciones públicas."

Per altra banda l'augment de les despeses electorals posades
de manifest en el cas Scala, així com en altres casos que en
aquests moments s'estan investigant, podria generar
l'incompliment dels màxims en la despesa electorals establerts
a l'article 131 quan diu que: "Ningún partido, federación,
coalición o agrupación puede realizar gastos electorales que
superen los límites establecidos en las disposiciones especiales
de esta ley, que se entenderán siempre referidos en euros
constantes."

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari MÉS presenta les
següents propostes de resolució:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar immediatament al PP el retorn dels diners
malversats a la hisenda autonòmica, tal com estableix el
contingut de la sentència del cas Scala.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a revisar en el menor temps
possible l'auditoria i l'informe de fiscalització externa relatiu a
la comptabilitat electoral del 2007, en base als fets provats i
condemnats en la sentència de l'Audiència Provincial de Palma
sobre el cas Scala.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears i al Govern de les Illes Balears a
traslladar el resultat del nou informe sobre la comptabilitat
electoral del PP del 2007 al Tribunal de Comptes per tal que
aquest actuï per garantir la legalitat en la participació electoral.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar un informe al Consell Consultiu de les Illes
Balears sobre la legalitat de l'aportació feta pel Govern balear
al PP en concepte de subvenció electoral del 2007, arran de
l'incompliment de l'article 128 de la Llei 5/1985, de règim
electoral general.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar per via d'urgència el retorn dels diners
aportats al PP com a subvenció electoral, en el cas que
l'esmentat pagament es consideri nul per incompliment de la
legislació electoral i de partits.

Palma, a 28 d'agost de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8807/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a autoconsum i règim de renovables per a les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 8816/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implicació i defensa dels menjadors escolars de les
Illes Balears per part de les administracions amb competències
educatives, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8826/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a regulació dels "party boats", amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8857/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a AFAM i entitats que presten serveis a persones vulnerables,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 8858/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a readmissió dels directors d'instituts de secundària cessats i
expedientats, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9161/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a regulació del lloguer turístic particular, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme (procediment d'urgència).
(Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9179/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació i regulació dels comitès d'ètica assistencial
de centres sanitaris, amb tramitació davant la Comissió de
Salut. (Mesa de 3 de setembre de 2013).

RGE núm. 9180/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mediació i intervenció del Govern de les Illes
Balears en conflictes laborals, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 3 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9181/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions en matèria de depuradores al terme
municipal de Ciutadella, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 3 de setembre
de 2013).

Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Autoconsum i règim de renovables per a les Illes Balears.

Mitjançant l'esborrany de reial decret de regulació de
l'autoconsum elèctric el Govern de l'Estat ha tornat a legislar a
favor de les grans companyies elèctriques, amb l'excusa que cal
compensar l'anomenat “dèficit tarifari”. Es tracta d'un projecte
de decret que tal i com han assenyalat les empreses
instalAladores d'energies renovables i els autoproductors afectats,
representa un dur cop a la necessària promoció de les energies
alternatives, que afecta especialment territoris com les nostres
Illes, on a més de tenir molt camí a recórrer en matèria
d'energies renovables, la dependència dels combustibles fòssils
(que s'hi han d'importar) ens fa ser menys competitius. Cosa que
no té en compte un altre esborrany de decret donat a conèixer
gairebé de forma simultània a l’anterior: el de producció
d’energia als sistemes elèctrics extrapeninsulars.

Aquest esborrany mata l'autoconsum i suposa un revés a la
generació d'electricitat distribuïda. La imposició de l'anomenat
“peatge de suport” només es pot entendre com un impost
encobert i una penalització a l'ús de les fonts d'energies netes
com el sol o el vent. Resulta del tot incomprensible que el
govern central vulgui cobrar un peatge per l'electricitat que es
genera i es consumeix al mateix lloc, sense que s'aboqui a la
xarxa. El mateix decret, a més a més, especifica que no es podrà
rebre cap contraprestació econòmica per l'excedent d'electricitat
aportada a la xarxa elèctrica, la qual cosa empitjora encara més
la rendibilitat d'aquest tipus d'instalAlacions.

L'autoconsum amb “balanç net” és un mecanisme pel qual
les persones que decideixen convertir-se en productors
energètics consumeixen l'energia produïda per les seves pròpies
instalAlacions (normalment plaques solars), aportant els
excedents d'energia no consumida a la xarxa elèctrica, mentre
obtenen de la mateixa l'energia necessària quan el propi sistema
no produeix no ho fa per davall de les necessitats de la llar. El
saldo entre energia aportada i consumida ha de ser la que es
computi a efectes de pagament o de cobrament, un sistema
regulat així arreu de la Unió Europea.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
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Proposició no de llei:

- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Indústria i Energia a elaborar un nou esborrany de decret
d'autoconsum que elimini el “peatge de suport” i reconegui el
balanç net de la generació elèctrica.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Indústria i Energia a elaborar un nou decret sobre producció
d’energia als sistemes elèctrics extrapeninsulars que contempli
un règim especial per a les energies renovables a les Illes
Balears, tal i com ja tenen a les Canàries, i afavoreixi una
generació el més descentralitzada possible, tot afavorint el teixit
empresarial local.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a impulsar en l'àmbit de les pròpies competències la
implantació de les energies renovables i en particular les
instalAlacions d'autoconsum, mitjançant la modificació del Pla
director d'energia abans de finals de 2013 amb la introducció
d'objectius concrets d'estalvi energètic, reducció de CO2 i
implantació de renovables, en la línia d'allò recomanat per la
UE.

Palma, a 6 d'agost de 2013.
La portaveu suplent:
Fina Santiago i Rodríguez.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Implicació i defensa dels menjadors escolars de les Illes
Balears.

Exposició de motius

Càritas, UNICEF i altres entitats han alertat de la pujada
dels índex de pobresa infantil en Espanya que, segons un
informe d’UNICEF, ha superat el 26% . En la nostra comunitat
autònoma es valora en un 36% la població infantil en aquesta
situació, segons l’informe de l’Observatori de la Infància i
l’Adolescència de Mallorca.

Aquesta situació s’ha fet palesa sobretot a les escoles que
aquest curs escolar han constatat que alguns fillets i filletes
anaven sense berenar el matí i que l’únic panxó important del
dia era el que feien als menjadors escolars, cosa que ha mogut
a moltes de les administracions de l’Estat a fer propostes perquè
fos també l’escola qui aportés a aquest fillets alumnat
l’alimentació que no poden donar-los a casa seva.

Entre d’altres, a Andalusia es va aprovar un decret de
solidaritat alimentària que contemplava el repartiment d’un
berenar el matí i un altre el capvespre complementari al dinar al
menjador escolar, que ja és gratuït per a aquest l’alumnat més
desfavorit.

A la nostra comunitat autònoma això ha coincidit amb la
dificultat de les convocatòries i del cobrament de les beques de
menjador escolar que s’ha produït aquests darrers dos anys.

A l’Ajuntament de Palma el dia 27 de juny els grup polítics
van arribar a un acord de mínims per garantir tres menjars diaris
als fillets i filletes de famílies sense recursos.

Entre els acords hi figurava un que feia referència a la
coordinació amb la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats perquè no hi hagi casos de fillets amb problemes de
malnutrició infantil a la ciutat.

El nostre grup considera que aquesta proposta s’hauria de fer
extensiva a tots els infants de la nostra comunitat autònoma, és
per aquesta raó 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 insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar una acció conjunta amb els serveis socials
dels ajuntaments de les Illes per a detectar els casos de
malnutrició en menors i, a la vegada, palAliar els seus efectes
amb mesures extraordinàries.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar les beques de menjador a principis del curs
2013-2014 i pagar-les a final de curs, una volta justificats els
dies que s’ha gaudit d’aquest servei.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre immediatament la convocatòria de beques de
menjador del curs 2012-2013 i pagar a principis del curs
2013-2014 les beques de menjador aprovades.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure una partida ampliable per a les beques de
menjador en els pressuposts de la comunitat autònoma per a
2014, a l’objecte de poder cobrir totes les solAlicituds de beques
de menjador que compleixin els requisits.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a no pujar l’IVA dels menjadors escolars.

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
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Regulació dels "party boats".

Els anomenats “party boats”, embarcacions on se celebren
festes, han proliferat en els darrers anys a les platges de les Illes
Balears i d’arreu. El buit legal existent en la matèria ha fet que
les males pràctiques de molts d’aquests “party boats” generin
multitud de queixes, especialment a llocs com Eivissa o
Magaluf, on la seva activitat s’ha incrementat notablement.

Cal tenir en compte que molts d’aquests vaixells s’emparen
en una activitat turística, les excursions marítimes, per oferir
serveis de “tot inclòs” i barra lliure durant tot el dia i en moltes
ocasions, tota la nit, amb les conseqüents molèsties per als veïns
pels renous, i el greuge cap a l’oferta de restauració i d’oci, que
la pateix com una clara competència deslleial.

Per tot això el Grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de Llei:

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar les normatives necessàries a fi d’evitar el perjudici
dels anomenats “party boats” i regular la seva activitat.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern autonòmic
a regular, en l’àmbit de les pròpies competències, l’activitat dels
“party boats”, en tant que activitat turística, a fi d’evitar males
pràctiques i perjudicis al turisme i als residents.

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La portaveu suplent:
Fina Santiago i Rodríguez.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

AFAM i entitats que presten serveis a persones vulnerables.

L’entitat AFAM va ser la primera associació de malalts
d’Alzheimer que és va constituir a la nostra comunitat,
concretament a Mallorca. Posteriorment es varen crear altres
associacions a les altres illes i altres municipis.

AFAM va ser la primera associació que va sortir al carrer
per promoure el coneixement d’aquesta malaltia entre la
població, mitjançant taules informatives, cartells, díptics,
celebració del dia de lluita contra l’Alzheimer. Va ser la primera
també a organitzar un servei d’atenció a les persones amb
Alzheimer i per facilitar el descans diari de les famílies,
posteriorment aquest servei es va constituir amb un servei més
professional.

Malauradament el més d’agost de 2013 l’assemblea de socis
va acordar el tancament de l’associació. Els motius que
generaren aquesta decisió foren sancions del Consell i devolució

de l’Agencia Tributària, així com la desaparició de les ajudes de
les administracions i entitats.

A la comunitat autònoma hi ha tota una sèrie d’entitats sense
ànim de lucre que estan donant serveis necessaris per a
colAlectius vulnerables. Les vies de manteniment d’aquestes
entitats han estat les quotes dels socis, el pagament de serveis i
les subvencions de les administracions públiques.

Amb l’actual crisi econòmica les dues primeres vies de
finançament s’han debilitat. I les administracions públiques no
publiquen ordres de subvencions. Aquesta manca de
finançament suposa un perill real que aquestes entitats puguin
desaparèixer amb els serveis que ofereixen.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
debatre en el Parlament la següent 

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tancament del
l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer (AFAM).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a moure tots el recursos possibles perquè les entitats
socials sense ànim de lucre que donen serveis i programes als
colAlectius de ciutadans més vulnerables no es trobin amb la
necessitat de tancar els serveis per manca de recursos
econòmics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar per a l’any 2014 una ordre de subvenció no
inferior a 2 milions d’euros adreçada a totes les entitats que
possibiliten serveis i programes a colAlectius vulnerables.
Aquesta subvenció s’ha de dirigir als serveis i programes que
estiguin concertats amb l’administració pública.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè amb els recursos humans disponibles facilita
assessorament a les entitats sense ànim de lucre que donen
serveis i programes a colAlectius vulnerables amb tots aquells
aspectes legislatius que precisin per intentar evitar sancions
administratives a les mateixes.

Palma, a 7 d'agost de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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Readmissió dels directors d'institut de secundària cessats i
expedientats.

El passat dia 31 de juliol, la consellera d'Educació del
Govern de les Illes Balears va obrir un expedient disciplinari,
amb suspensió provisional de les seves funcions i sou, a tres
directors d'instituts de secundària de Menorca, després que
aquests comunicassin el rebuig de la Comissió de Coordinació
Pedagògica i del Consell Escolar dels centres a les esmenes
presentades des d'Inspecció Educativa al Projecte de Tractament
Integrat de Llengües.

Aquest fet es va considerar, per part de la Conselleria
d'Educació de les Illes Balears, com un acte de “desobediència
oberta a les ordres o instruccions d'un superior”, quan en realitat
l’aprovació i la modificació del Projecte de Tractament Integrat
de Llengües és competència del Consell Escolar del Centre, en
compliment de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de
maig, atès que el Projecte de Tractament Integrat de Llengües
forma part del Projecte Educatiu de Centre, i perquè així ho
estableix el mateix Decret 15/2013. Així idò, l’equip directiu no
té capacitat legal per dur a terme la proposta de modificació
requerida del Projecte de Tractament Integrat de Llengües.

El Grup MÉS entén que no es pot gestionar educació a cop
d'instruccions i ordres, per damunt de l'opinió de la comunitat
educativa i dels professionals que coneixen de primera mà la
realitat de la seva escola, i atemptant contra la capacitat dels
consells escolars i contra l'autonomia dels centres. Consideram
també imprescindible recuperar el clima de confiança necessari
entre professionals de l'ensenyament i l'Administració per tal
que, des del consens i el diàleg, es puguin prendre les mesures
necessàries per tal de donar respostes a les autèntiques
necessitats dels centres, per tal de poder dur a terme un
ensenyament de qualitat que permeti desplegar totes les
capacitats de l'alumnat.

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup parlamentari MÉS
presenta les següents propostes de resolució:

1- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport als
directors cessats, així com als respectius consells escolars i
comunitats educatives.

2- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació del Govern de les Illes Balears a fer efectiva la seva
immediata readmissió.

3- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a respectar, tal i com marca la llei, les competències
dels consells escolars dels centres i, per tant, a acceptar, de
forma democràtica, les seves decisions.

4- El Parlament de les Illes Balears insta la consellera
d'Educació a recuperar el clima de diàleg necessari per tal que
els centres escolars puguin centrar tots els seus esforços a
desenvolupar amb normalitat la seva tasca educativa.

Palma, a 8 d'agost de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada pel procediment d'urgència davant la
Comissió de Turisme.

Motivació de la urgència: Per tractar-se d'un tema de la
màxima actualitat, que ha suposat un intens debat social per la
indefensió jurídica creada als propietaris d'habitatges destinats
a lloguer turístic. 

Regulació del lloguer turístic particular.

La recent modificació de la Llei d'arrendaments urbans
(LAU), que prohibeix el lloguer de temporada, així com la
restricció que fa la llei autonòmica de turisme als arrendaments
d'habitatges plurifamiliars, suposen a la pràctica un greuge pel
que fa a l'acompliment del principi universal de redistribució de
la riquesa generada per la principal activitat econòmica a les
nostres illes, que és el turisme.

Malgrat que el conseller de Turisme afirma que el lloguer
per a fins turístics és permès mentre no s'hi declari com a
activitat, allò cert és que el mateix govern de les Illes Balears
reconeix que es tracta d'una realitat que representa una part
important del que s'anomena turisme residencial, la qual cosa
implica una situació d'inseguretat jurídica i d'indefensió per als
particulars que vulguin arrendar el seu habitatge per al que
realment el lloguen: un ús turístic que, per altra banda,
implicaria la seva alta com a activitat econòmica i la seva
fiscalització i control per part de les administracions.

Tota aquesta situació ha generat un intens debat social que
no es pot deslligar d'un altre debat necessari i no menys
important per a les Balears: l'esgotament del nostre model
turístic. Per avançar cap a un altre model és necessari regular els
usos turístics i les activitats al seu voltant, atenent sobretot als
conceptes de responsabilitat social i mediambiental, és a dir, que
la prosperitat ha de ser compartida i que s'ha de preservar el
territori que és allà on vivim, a part del nostre principal atractiu
turístic, i evitar la seva sobrecàrrega.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a regular
abans de finalitzar el present exercici i d'acord amb els consells
insulars i el conjunt de municipis el lloguer turístic particular,
mitjançant, entre altres, la modificació de la Llei del turisme en
el sentit d'incloure altres tipologies d'habitatges i les condicions
perquè siguin incorporats a l'oferta reglada d'allotjament.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar
el Pla integral de turisme de les Illes Balears perquè l'oferta de
places de lloguer turístic particular s'adapti als principi de
turisme responsable, sostenible i de qualitat i a les estratègies
per assolir-lo.
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir,
d'acord amb els consells insulars i els ajuntaments, un sostre de
places turístiques tant a nivell territorial com per modalitat
d'allotjament, per tal d'evitar l'especulació al voltant dels canvis
d'usos turístics i residencials i garantir la necessària convivència
entre turistes i residents.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Creació i regulació dels comitès d'ètica assistencial de centres
sanitaris.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears garanteix, a
l’article 25.1, el dret constitucional a la protecció de la salut
previst a l’article 43 de la Constitució i estableix garantir el dret
a la prevenció i la protecció de la salut mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal; el punt 2 diu que totes les
persones en relació amb els serveis sanitaris tenen dret a ser
informades sobre els serveis a què poden accedir i els requisits
necessaris per a usar-los i sobre els tractaments mèdics i els seus
riscs, abans que els siguin aplicats; a donar el consentiment per
a qualsevol intervenció; a accedir a la història clínica pròpia i a
la confidencialitat de les dades relatives a la salut pròpia, en els
termes que estableixen les lleis; el punt 3 que totes les persones
en relació amb els serveis sanitaris tenen dret al coneixement i
a l’exigència de compliment d’un termini màxim perquè els
sigui aplicat un tractament; a ser informades de tots els drets
que les assisteixen i a no patir cap tractament o pràctica
degradant; i el punt 4 d’aquest mateix article 25 reconeix
expressament el dret de totes les persones a un tractament del
dolor adequat i a cures palAliatives, com també a declarar la seva
voluntat vital anticipada.

L'article 30.48 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la comunitat autònoma competència exclusiva sobre
organització, funcionament i control dels centres i serveis de
salut, planificació dels recursos sanitaris, coordinació de la
sanitat privada amb el sistema sanitari públic, promoció de la
salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació
general de la sanitat. Així mateix, l'article 31.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears reconeix que la comunitat
autònoma té competència compartida en matèria de salut i
sanitat.

En l'àmbit normatiu de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
reconeix el dret a l’autonomia del pacient a l’article 12 i dedica
el títol I -relatiu als drets i als deures dels ciutadans en l’àmbit
sanitari- a regular, entre d’altres, el dret a la informació
assistencial, el consentiment informat, el dret a la documentació
clínica o al dret a manifestar les voluntats anticipadament.
Actualment, aquesta regulació específica està continguda a la

Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades. Altres
articles de la Llei 5/2003 ens parlen de la bona pràctica clínica,
de la confidencialitat de les dades clíniques o de la millora
contínua de la qualitat assistencial.

El Decret 27/2011, d’1 d’abril, pel qual es crea el Comitè
d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears, naixia per garantir
als ciutadans que participin en els processos d’investigació un
marc comú de respecte als principis de seguretat, fiabilitat i
confidencialitat, independentment del centre en el qual es
duguin a terme aquests. Facilitant així l’homogeneïtat de les
seves avaluacions i la unificació de criteris en la presa de
decisions.

Per altra banda, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en
matèria d’informació i documentació clínica, regula
específicament el dret a la informació sanitària, a la intimitat i
a l’autonomia de pacients i persones usuàries del sistema
sanitari.

Els avanços científics i tecnològics derivats de la recerca
biomèdica i de la seva aplicació en l’àmbit sanitari, juntament
amb els profunds canvis socials operats a la nostra societat, que
es conforma plural i diversa en idees, creences i actituds, ha
suposat que apareguin conflictes ètics, tant a l’àmbit de
l’atenció sanitària com a la recerca biomèdica i en ciències de
la salut. La freqüència cada vegada més gran de situacions
complexes relacionades amb la capacitat de decisió sobre la
pròpia vida i sobre l'aplicació o no de determinats tractaments,
que han motivat un ampli debat social. El conjunt de
circumstàncies i la varietat i complexitat de situacions en les
que poden produir-se aquests conflictes, demanda no només un
marc jurídic adequat, sinó també l’existència d’òrgans
colAlegiats que permetin una anàlisi acurat i expert dels casos de
conflicte i una assessoria qualificada sobre aspectes ètics de
l‘assistència sanitària.

Altres comunitats autònomes ja han formalitzat aquesta
necessitat de creació, regulació i de facilitar l’accés a tots els
centres i institucions sanitàries a un comitè d’Ètica Assistencial
(CEA), amb funcions d’assessorament en els casos de decisions
clíniques que plantegin conflictes ètics.

Aquests comitès són òrgans colAlegiats de deliberació, de
caràcter multidisciplinari, per a l’assessorament de pacients i
persones usuàries, professionals de la salut i equips directius
dels centres i institucions sanitàries en la prevenció o resolució
de conflictes ètics que poguessin generar-se en el procés de
l’atenció sanitària.

Evidentment, un comitè d’Ètica Assistencial té com a
finalitat la millora contínua de la qualitat integral de l’atenció
sanitària. Pot crear-se un CEA de referència de les Illes Balears,
però qualsevol centre o àrea assistencial pot tenir un CEA propi.
Motiu que fa que la norma afecti les institucions públiques com
privades.

Els CEA poden tenir diverses funcions com: a) fomentar el
respecte a la dignitat i la major protecció dels drets de les
persones que intervenen en la relació clínica; b) analitzar,
assessorar i emetre informes no vinculants respecte de les
qüestions ètiques plantejades en relació a la pràctica clínica; c)
emetre informes ètics derivats del dret d’una persona a decidir;
d) assessorar els equips directius dels centres i les institucions
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sanitàries per a l’adopció de mesures que fomentin els valors
ètics dins els mateixos; e) proposar protocols i orientacions
d’actuació; f) promoure i colAlaborar en la formació bioètica; g)
afavorir la millora de la qualitat assistencial; h) promoure la
investigació en matèria d’ètica assistencial i de l’organització i
d’altres.

En base a tots aquests raonaments i motius, el Grup
Parlamentari Socialista proposa la següent 

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear els comitès d’Ètica Assistencial a l’àmbit del
sistema sanitari de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular, en el termini d’un any, mitjançant un decret,
els comitès d’Ètica Assistencial a l’àmbit del sistema sanitari de
les Illes Balears.

Palma, a 26 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans

Mediació i intervenció del Govern de les Illes Balears en
conflictes laborals.

Ateses les definicions de funcions i competències de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral adscrita a la
Conselleria d’Economia i Competitivitat, en què s’assenyala de
manera textual: “Execució de la legislació laboral; direcció i
organització dels registres relacionats amb les relacions
laborals; potestat sancionadora en mataria de relacions laborals;
conciliació, mediació i arbitratge de conflictes laborals; foment
de la negociació colAlectiva; el control de legalitat dels convenis
colAlectius; vigilància de la salut; seguretat i higiene en el
treball; direcció i organització dels registres relacionats amb la
salut i la seguretat laboral; control d’accidents de treball i
malalties professionals; estadística de seguretat i salut laboral;
potestat sancionadora en mataria de salut i seguretat laboral;
coordinació interorgànica de la intervenció administrativa en
l’àmbit laboral; innovació i qualitat en l’àmbit laboral.”

És així difícilment comprensible la negativa del Govern de
les Illes Balears a rebre, escoltar i procurar la mediació en els
conflictes laborals que s’estan produint a les nostres Illes, entre
d’altres en el conflicte laboral amb l’empresa TRABLISA i
l’acomiadament de molts treballadors que davant
l’impossibilitat de ser escoltats i atesos per l’administració estan
en vaga de fam a l’aeroport de Palma de Mallorca. Des del Grup
Socialista al Parlament de les Illes Balears creiem que no hi cap
la discriminació dels colAlectius en relació amb el deure de

mediació del Govern. I és per aquest motiu que presenta per al
seu debat a comissió la següent

Proposició no de llei

1.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern que
elabori de manera urgent un protocol àgil de intervenció
preferent per a la mediació en els processos de reestructuració,
deslocalització, subrogació o tancament d’empreses que
permeti, entre altres objectius, garantir el compliment de la
legalitat laboral, anticipar tendències, prevenir i identificar
aquest processos i oferir alternatives que facilitin la viabilitat,
sigui total o parcial, de les activitats d’aquestes empreses, amb
l’objectiu de garantir el manteniment del màxim nombre de
llocs de treball.

Palma, a 27 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Inversions en matèria de depuradores al terme municipal de
Ciutadella.

Atès que el Govern de les Illes Balears acordava en el
Consell de Govern del passat dia 7 de juny de 2013 un
expedient de despesa de 15 milions d’euros per a la millora i
manteniment de depuradores en el període 2013-2015.

Vist que l’expedient de despesa té un caràcter plurianual i
que serà gestionat per l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental (ABAQUA) amb una despesa anual de
2.760.000 euros per al 2013, 5.500.000 euros per al 2014 i
6.740.000 euros per al 2015.

Donat que aquesta inversió afectarà desset depuradores de
les Illes; de Mallorca (10 milions), de Menorca (3,7 milions) i
d’Eivissa (1 milió).

Atès que l’acord del Consell de Govern fixa com a obres
prioritàries la construcció de la nova depuradora de Ferreries i
la millora de les estacions depuradores dels municipis d’Alaior,
Es Mercadal, Maó i Sant Lluís.
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Atès que al terme municipal de Ciutadella s’hi troben les
depuradores nord i sud, i la de Serpentona, totes amb necessitats
d’inversions en millores i manteniment.

Atès que les olors provocades en dies puntes de
funcionament per la depuradora sud de Ciutadella (especialment
en temporada alta) són motiu reiterat de queixa per part dels
habitants i dels usuaris de les zones turístiques properes
(Santandria, Cala Blanca...), havent també queixes de renous.

Atès que totes les depuradores del municipi presenten
diversos problemes d'explotació derivats, entre d'altres, de la
deterioració de les comportes existents, com ja es reflectia en un
informe de la cap d'Àrea de gestió de sanejament del Govern
Balear de data 11 de juny de 2013.

Conscients que aquestes instalAlacions exigeixen inversions,
no tan sols per reduir els impactes sobre les zones urbanes
properes, sinó també per augmentar la qualitat de l’aigua
tractada i poder així utilitzar-la per al reg.

Atesa la necessitat de continuar millorant les infraestructures
de tractament d’aigües i plantejades les necessitats evidents de
les depuradores ubicades en el terme municipal de Ciutadella,
el Grup Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar per Consell de Govern l’expedient de despesa
plurianual per al període 2014-2015 amb la finalitat de garantir
l’execució de les obres per a la millora de les depuradores de
Ciutadella fent especial incidència en les seves comportes i els
mecanismes necessaris que garanteixin un correcte
funcionament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar per Consell de Govern l’expedient de despesa
plurianual per al període 2014-2015 amb la finalitat de garantir
l’execució de les obres per a la millora en el sistema de
tractament de les aigües de les depuradores de Ciutadella que
permeti que l’aigua tractada sigui apta per al reg.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar per Consell de Govern l’expedient de despesa
plurianual per al període 2014-2015 amb la finalitat de garantir
l’execució de les obres per a la reducció de l'impacte de la
depuradora sud de Ciutadella sobre les zones urbanes properes
(Cala Blanca, Santandria,...) amb l’objectiu final d’evitar olors,
reduir renous i millorar la integració paisatgística.

Palma, a 29 d'agost de 2013.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7812/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a
avantprojecte de llei de costes (I). (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quins suggeriments ha fet el Govern en el tràmit obert pel
Ministeri d'Agricultura sobre l'esborrany d'avantprojecte de
llei de costes?

Adjunt us tramet còpia del document que es va trametre de
les observacions del Govern de les Illes Balears a
l'avantprojecte de llei de modificació de la llei de costes.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

La còpia del document adjunt a la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 417/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons insulars de
cooperació 2013. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quina és la previsió del Govern en relació amb l'aportació
als fons insulars de cooperació per al 2013?

Revisió econòmica:
- Fons mallorquí: 250.000 euros.
- Fons menorquí: 130.000 euros.
- Fons pitiús: 130.000 euros.

Palma, 4 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 447/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a modificació
concepte alt càrrec. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Per què proposa el Govern la modificació del concepte
d'alt càrrec als efectes compresos en la Llei del bon govern?

El Govern no ha proposat la modificació als efectes
compresos a la Llei 4/2011.

Palma, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 448/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a eliminació de
control sobre patrimoni càrrecs públics. (BOPIB núm. 84, d'1
de febrer de 2013).

Per què proposa el Govern l'eliminació del control sobre
increment patrimonial dels càrrecs públics que preveu la Llei
del bon govern?

El Govern no ha proposat l'eliminació sobre increment
patrimonial, atès que no modifica la Llei d'incompatibilitats que
el regula.

Palma, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 450/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
formalització de convenis de colAlaboració. (BOPIB núm. 85,
de 3 de febrer de 2013).

En quina situació es troba la formalització de convenis de
colAlaboració amb les institucions per a l'execució de mesures
en medi ambient?

Des que va entrar en vigor la Llei 5/2000, de 12 de gener,
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s'han
formalitzat més d'una cinquantena de convenis de colAlaboració
amb entitats públiques i amb entitats privades  en l'execució de
mesures judicials no privatives de llibertat, especialment per a
l'execució de la mesura judicial de prestacions en benefici de la
comunitat.

En aquest sentit, durant l'actual legislatura s'han signat
convenis de colAlaboració amb les següents entitats públiques o
privades per a l'execució de la mesura judicial de prestacions en
benefici de la comunitat i, segons els casos, la mesura judicial
de tasques socioeducatives:
• Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)
• Consorci sociosanitari de Menorca
• Associació per a la Persones amb Discapacitat IntelAlectual

de Manacor i Comarca (APROSCOM)
• Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones

Disminuïdes Psíquiques Profunds de Balears (APROP)
• Atenció i Suport Integral a la Persona amb Discapacitat

IntelAlectual i la seva Família (AMADIBA)
• Ajuntament de Son Servera
• Congregació Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

(Naüm, projecte socioeducatiu)
• Penya Esportiva A'Arenal

D'altra banda, des de l'any 2011el Govern i l'Ajuntament de
Palma colAlaboren en el desenvolupament del programa
"Damunt Rodes", l'objecte del qual és la colAlaboració en
l'execució de les mesures judicials imposades als infractors
menors d'edat que en el marc de la Llei 5/2000, de 12 de gener,
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, tenguin com
a contingut educatiu l'assistència a programes d'educació vial.

Quant a propostes de formalització de noves colAlaboracions,
des de la Direcció General de Família i Menors s'han iniciat els

contactes amb els consells insulars de Menorca  i d'Eivissa per
subscriure un conveni de colAlaboració amb cadascuna
d'aquestes entitats amb l'objecte de disposar dels recursos propis
d'aquestes entitats en l'execució de diferents mesures judicials
que contenen un contingut educatiu, formatiu, d'inserció laboral,
etc., ateses les dificultats que es troben en l'execució de
diferents mesures judicials no privatives de llibertat en aquelles
illes.

Igualment, s'han iniciat contactes amb altres entitats per
formalitzar diferents colAlaboracions com ara l'entitat La
Reserva del Puig del Galatzó, el Patronat Municipal de
l'Hospital de Ciutadella, així com s'estan tornant a activar
aquelles colAlaboracions que per un motiu o un altre estaven
inactives (IBANAT, Marineland, etc.).

Palma, 3 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 451/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a registre de
casos de desprotecció social i maltractament de menors.
(BOPIB núm. 85, de 3 de febrer de 2013).

En quina situació es troba la creació d'un sistema comú de
registre i comunicació de dades dels casos de desprotecció
social i maltractament de menors?

Està implantat i ja està funcionant.
Per a la gestió d'aquest registre s'ha creat una aplicació

informàtica que permet notificar via telemàtica des de tots els
àmbits (sanitari, social, educatiu i policial). Igualment, permet
que tants els serveis socials comunitaris (atenció primerenca)
com els serveis especialitzats en protecció de menors (consells
insulars) receptors d'aquestes notificacions puguin gestionar el
seu propi registre.

Els municipis que estan inclosos en el consorci informàtic
local tenen accés a la xarxa viària SARA i els que no estan
inclosos en el consorci hi accedeixen mitjançant un altre sistema
via internet.

Donam assistència tècnica informàtica a tots els usuaris,
coordinats amb l'Observatori de la Infància, el Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, centralitzant totes les dades
del RUMI a nivell nacional.

Palma, 12 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 453/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a convenis
amb els ajuntaments pels serveis per a persones amb
dependència. (BOPIB núm. 85, de 3 de febrer de 2013).

En quina situació es troba la tramitació dels convenis amb
els ajuntaments quant a l'assignació dels recursos per a la
gestió dels serveis per a les persones amb dependència?
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La tramitació dels convenis es troba en la Direcció General
de Pressupost.

Palma, 3 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 454/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
prestacions d'ajuda a domicili. (BOPIB núm. 85, de 3 de febrer
de 2013).

En quina situació es troba l'estudi de les dotacions
necessàries en prestacions d'ajuda a domicili, teleassistència,
serveis de promoció de l'autonomia i serveis de prevenció de
la dependència?

En aquests moments s'estan realitzant els treballs previs a la
definició del pressupost 2014.

Palma, 3 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 456/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a grau
d'implantació del Protocol Marc interdisciplinari d'actuació.
(BOPIB núm. 85, de 3 de febrer de 2013).

Quin és l'actual grau d'implantació del Protocol Marc
Interdisciplinari d'Actuació en els casos de maltractament
infantil a les Illes Balears?

El protocol es troba en fase de detecció i notificació.
Des de conselleria un equip multidisciplinari treballa en la

implantació i adaptació del Protocol Marc interinstitucional en
casos de maltractament infantil a les Illes Balears.

Les seves gestions es concreten en:
• Distribució d'exemplars de Guies i fulls per a la detecció i

notificació del maltractament infantil, elaborades
específicament per a cada àmbit.

• Formació i informació dirigida als professionals.
• Gestió del Registre Unificat en casos de Maltractament

Infantil a les Illes Balears (RUMI)
• Formalització de convenis de colAlaboració amb els diferents

àmbits implicats, especialment amb els diferents serveis
socials.

• Coordinació entre els serveis especialitzats en casos
d'abusos sexuals infantils (víctimes i agressors).

• Assistència tècnica informàtica a tots els usuaris.
• Coordinació amb l'Observatori de la Infància, el Ministeri

de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat centralitzant totes les
dades del RUMI en l'àmbit nacional.
S'ha creat la Comissió Interinstitucional d'avaluació i

seguiment del Protocol Marc interdisciplinari d'actuacions en
casos de maltractament infantil a les Illes Balears.

Palma, 12 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 457/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a restitució
del servei de teleassistència. (BOPIB núm. 85, de 3 de febrer de
2013).

Com pensa el Govern de les Illes Balears restituir el servei
de teleassistència?

Fins al 2012 el servei de teleassistència es finançava a través
de l'IMSERSO a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP). La federació, en el mateix moment, remetia
els fons a les federacions de municipis de les comunitats
autònomes i se signaven convenis amb els ajuntaments.

Els ajuntaments dispensaven els serveis als usuaris
contractant empreses proveïdores (entre les quals hi havia Creu
Roja).

Amb aquest model els usuaris ja tenien un copagament
establert.

Des del 2013, els ajuntaments presten el servei pel seu
compte. Cal dir que els preus de teleassistència que tenia
l'IMSERSO eren molt elevats, prop de 26 euros; actualment,
Creu Roja Balears presta el servei per 13. Els avanços
tecnològics han permès un abaratiment important, la qual cosa
redundarà en una major cobertura i en una menor despesa per
als ajuntaments.

Per palAliar el problema generat pel no finançament de
l'IMSERSO, la Conselleria de Família i Serveis Socials, per al
2013, ha previst una partida econòmica en el marc del Pla de
Prestacions Bàsiques (PPB) que signa amb els consells insulars
i que es destina a serveis socials dels ajuntaments.

Sobre un càlcul inicial de 900.000 euros dedicats a
teleassistència a les Balears, s'ha previst finançar una tercera
part del cost; això és, 300.000 euros.

En aquests moments s'estan tramitant els convenis amb els
consells insulars. Una vegada signats, els ajuntaments podran
imputar la despesa de teleassistència de 2013 als convenis
esmentats.

Palma, 4 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 458/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a polítiques
de benestar social (II). (BOPIB núm. 85, de 3 de febrer de
2013).

Quines ha estat les mesures adoptades en aquesta
legislatura entre diferents conselleries del Govern de les Illes
Balears per promoure el benestar social de la ciutadania?

Totes les mesures que s'han adoptat han estat encaminades
a millorar el benestar de les persones de la nostra comunitat, ja
sigui de forma directa o indirecta.
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Palma, 3 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 459/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a denúncies
per violència masclista. (BOPIB núm. 85, de 3 de febrer de
2013).

Quines accions emprendrà la seva conselleria per tal de
reduir el nombre de denúncies per violència masclista?

L'Institut Balear de la Dona ha realitzat accions per reduir
els casos de violència de gènere i que totes les dones que
l'estiguin patint denunciïn, ja que una reducció de denúncies per
violència masclista no significa que la violència de gènere s'hagi
reduït.

Així, per aconseguir que es redueixin els casos de violència
de gènere i que totes les dones que l'estiguin patint denunciïn,
l'Institut Balear de la Dona actualment té en marxa accions i
serveis a una xarxa de cases d'acollida, un servei de
teleassistència psicològica, un servei d'atenció social i
acompanyament 24 hores, un servei d'assistència psicològica a
menors víctimes de maltractament, un centre coordinador
d'ordres de protecció, així com un centre d'informació a la dona
a la seva seu, així com centres assessors de la dona a Maó i
Ciutadella i una oficina de la dona a Eivissa i Formentera.

Palma, 4 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 619/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatge al Marroc.
(BOPIB núm. 85, de 3 de febrer de 2013).

Quins objectius econòmics es volen assolir amb el viatge
del Govern de les Illes Balears al Marroc?

Fomentar per part de l'executiu la internacionalització de
l'economia i donar suport a les empreses de Balears en la seva
acció exterior. Es tracta d'una aposta clara del Govern per donar
suport al teixit empresarial de la nostra comunitat autònoma per
cercar noves vies de comerç i que es puguin obrir a l'exterior.

Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 766/13 i 767/13, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a
proliferació del becut vermell (I i II). (BOPIB núm. 86, de 15
de febrer de 2013).

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la cambra i es pot
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 768/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a plaga de
la processionària (I). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de
2013).

Quines actuacions s'han fet durant el 2012 per combatre la
plaga de la processionària a l'illa d'Eivissa?

El Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General del
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha redactat,
el Projecte de control integral de la processiònaria del pi
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) a les Illes Balears
2012, per a totes les illes.

Quan es va tenir la confirmació de rebre diners de la  Obra
Social La Caixa per a les actuacions biològiques i
biotecnològiques  de control a Eivissa i Formentera es va, i quan
es va redactar el Projecte -La Caixa- de control de la
processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den. &
Schiff.) a Eivissa i Formentera 2012.

I es va tornar redactar el projecte inicial, llevant tot l'inclòs
dins del projecte -La Caixa.

Per tant, al final es va realitzar a Eivissa en 2012:
• Pla d'inspecció ocular: A partir del mes de novembre i fins

a mitjans de febrer, les zones on hi ha hagut més captures de
papallones s'han recorregut periòdicament a fi de detectar
bosses o colònies de processiònaria el més aviat possible i
poder eliminar-les abans que s'enterressin les erugues, però
a Eivissa no se n'ha trobat cap.

Control mitjançant dispositius de captura (control
biotecnològic): Consisteix en la instalAlació de trampes de
feromona seguint unes rutes determinades. Total trampes
colAlocades: 1.432 en 766 punts (666 punts i en cada punt es
posen 2 trampes de tassó i a més a més s'han colAlocat 100
trampes G a les zones de més captures).
• Realització del mapa de captures reals: Fet a partir de les

dades de captures georeferenciades de les tres revisions que
es varen fer i el plànol amb les captures acumulades totals.
El cost per a Eivissa és de: La Caixa, 21.614,30 euros, amb

un total, amb l'IVA inclòs, de 21.747,84 euros.
Nota: les feromones tenen el 8% d'IVA i els materials, el

18%.
Total captures en 2012: 735.

• Tractament aeri: Uns dies abans de l'aplicació prevista del
Bacillus a Eivissa per a 2012 va canviar la legislació sobre
les autoritzacions sobre l'aplicació dels productes
fitosanitaris (BOE de 15 de setembre de 2012) i per tant, es
va redactar el Pla d'aplicació aèria per al tractament contra
la processiònaria del pi (Thaumetopoea pityocampa Den. &
Schiff.), a Eivissa, 2012, que va ser aprovat de manera
extraordinària per el MAGRAMA, però l'empresa executora
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no tenia tots els permisos en regla, justament pel canvi de
normativa, motiu pel qual no s'ha pogut fer el tractament
aeri previst a Eivissa.
L'empresa executora del tractament és la mateixa que la dels

avions contra incendis forestals. A causa de la superfície tant
reduïda del tractament altres empreses no venen o se'ls hauria
de pagar el transport amb un elevat cost.

Palma, 21 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

El mapa i els gràfics que formen part a la resposta queden
dipositats al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 769/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a plaga de
la processiònaria (II). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de
2013).

Quines actuacions es tenen previstes durant l'any 2013 per
combatre la plaga de la processiònaria a l'illa d'Eivissa?

El cap del Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General
del Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha redactat,
el Projecte de control integral de la processiònaria del pi
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) a les Illes Balears
2013 i dins aquest projecte que és per a totes les illes es té
previst realitzar les següents actuacions a Eivissa.

Per qüestions pressupostàries no es té previst realitzar cap
tractament aeri en 2013.
• Pla d'inspecció ocular: A partir del mes de novembre i fins

a mitjans de febrer, les zones on hi ha hagut més captures de
papallones s'aniran recorrent periòdicament a fi de detectar
bosses o colònies de processiònaria el més aviat possible i
poder eliminar-les abans que s'enterrin les erugues.

• Actuació directa sobre les bosses (control manual): En cas
de trobar-les, es talaran i cremaran. També és possible fer
tirs amb escopeta per a casos concrets de bosses que, per la
seva alçària, no poden tallar-se manualment.

• Control mitjançant dispositius de captura (control
biotecnològic): Consisteix en la instalAlació de trampes de
feromona seguint unes rutes determinades.

• Realització del mapa de captures reals: Fet a partir de les
dades de captures georeferenciades de les quatre revisions
que es faran i l'acumulada total.
Després de tenir els resultats dels seguiment de captures de

papallones, i al final de l'octubre, amb les dades de captures del
període 2013 (agost-octubre) es tornarà a avaluar la situació i en
cas necessari es podrà plantejar el tractament per als anys
següents si la situació pressupostària millora.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 770/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a sentència núm.
788/2012. (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

Pensa donar publicitat a la sentència núm. 788/2012 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?

Totes les sentències judicials són públiques i en qualsevol
cas la responsabilitat de donar publicitat és de l'òrgan judicial
que ha emès la sentència.

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 773/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a drenatge de
l'autovia d'Eivissa. (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

En quina situació es troba el drenatge OD2 de l'autovia
aeroport d'Eivissa?

Actualment es troba amb una ordre de paralització a causa
de les troballes arqueològiques que han afectat la totalitat de la
zona d'excavació de la bassa, així com diversos trams de les
síquies obertes a la zona de Sant Jordi.

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 774/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a mesuradors de
pas de vehicles de l'autovia d'Eivissa. (BOPIB núm. 86, de 15
de febrer de 2013).

S'han instalAlat els mesuradors de pas de vehicles estipulats
pel ple de condicions del Projecte autovia Eivissa- Sant
Antoni?

En el desdoblament de la carretera que uneix Eivissa i Sant
Antoni estan instalAlats els mesuradors de pas de vehicles que
figuraven a l'oferta presentada per l'entitat privada adjudicatària
de la concessió en el concurs previ a l'adjudicació del contracte.

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 826/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a pesca
del jonquillo (I). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

Es podrà pescar el jonquillo aquesta temporada a
Mallorca?

Sí, ja s'està pescant sense problemes des del 4 de febrer,
abans del registre d'aquesta pregunta al Parlament.

Palma, 1 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1189/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a exigència del
coneixement del català. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).

Com valora que el Consell Insular de Mallorca exigeixi el
coneixement de la llengua catalana com a requisit per a tots
els seus treballadors, fins i tot per a les places de nova
creació?

La Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, conforme a la disposició final
quarta, punt 2, diu que en el termini d'un any les
administracions públiques de l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic
instrumental que en depenguin han d'adoptar les seves relacions
de llocs de treball al que estableix aquesta llei. 

En aquest sentit està fent feina el Consell Insular de
Mallorca per donar compliment a les previsions legals.

Palma, 24 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 1221/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acusació
particular. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Per quin motiu el Govern no exerceix l'acusació particular
en diferents casos de corrupció amb la mateixa contundència
que el Ministeri Públic?

El Govern exerceix l'acusació particular per mitjà de
l'Advocacia, que és la que fixa la posició del Govern des d'un
punt de vista tècnic i jurídic.

L'Advocacia de la CAIB és totalment independent a l'hora
d'adoptar aquestes decisions. 

Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 1222/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a llei d'ordenació
farmacèutica. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Treballava el Govern en una modificació de la llei
d'ordenació farmacèutica?

La Conselleria de Salut en el Decret Llei 3/2013, de 14 de
juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes
Balears i el procediment de vinculació de centres privats
d'atenció especialitzada, va incloure en la seva disposició
derogatòria única una modificació puntual de la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
per la qual es deroga l'apartat 5 de l'article 24 de l'esmentada
llei, així com l'apartat 3 de l'article 10 i l'apartat A.7 de l'annex
del Decret 25/1999, de 19 de març, que aprova les zones
farmacèutiques i el procediment per a l'autorització de noves
oficines de farmàcia.

Aquestes modificacions s'han fet per adaptar-se a les
darreres sentències judicials en la matèria del Tribunal
Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Palma, 8 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 1223/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a declaració de
béns, patrimoni i activitats. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer
de 2013).

Quantes modificacions o declaracions complementàries ha
presentat el president Bauzá o els consellers a la seva
declaració de béns, patrimoni i activitats econòmiques
dipositades a principi de legislatura en el Govern?

El president ha presentat una declaració complementària en
data 16 de maig de 2012.

Els consellers no han presentat cap declaració
complementària.

Palma, 3 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 1224/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni ferroviari.
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quines han estat les gestions del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal de negociar el
conveni ferroviari amb el Ministeri de Foment?

Des del primer dia hem negociat i hem mantingut multitud
de conversacions i reunions respecte als convenis ferroviaris,
dels anteriors i dels futurs.
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Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 1833/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acompliment de l'Estatut de l'Empleat Públic. (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Pot explicar quines mesures ha adoptat la seva conselleria
en matèria d'avaluació de l'acompliment a què fa referència
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la llei autonòmica de
Funció Pública?

El Govern de les Illes Balears ha dut a terme actuacions com
l'auditoria de recursos humans on s'han sistematitzat i recollit
totes les dades de l'acompliment de les funcions dels empleats
públics de Serveis Generals de l'Administració General, a més
s'ha constituït un grup de treball amb els representants sindicals
dels empleats públics per tractar, entre ells, aquest tema.

Palma, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 1834/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acompliment Llei de la bona administració i del bon govern.
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Pot explicar quines mesures ha adoptat la seva conselleria
en matèria d'avaluació de polítiques l'acompliment a què fa
referència la Llei de la bona administració i del bon govern?

1. S'ha dinamitzat el Balears opina amb la pregunta del mes, on
s'exposa a l'opinió pública la valoració de les polítiques que
s'estan duent a terme.
2. S'ha posat en marxa la tramitació d'un conveni de
colAlaboració amb l'AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de
los políticos públicos y la calidad de los servicios). 

Palma, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2465/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei
d'assistència psicològica a les víctimes d'emergències. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

Per què ha deixat de prestar el Govern de les Illes Balears
el servei d'assistència psicològica a les víctimes
d'emergències?

El Govern de les Illes Balears no ha deixat de prestar el
servei d'assistència psicològica a les víctimes d'emergències.

Aquest servei es presta per la cadena assistencial mèdica del
Servei de Salut que és qui valora la situació i determina, si n'és
el cas, el tractament o suport que s'ha de prestar. 

Palma, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2655/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió del port vell de
Ciutadella. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quina és la voluntat del Govern de les Illes Balears
respecte de la petició formulada per l'Ajuntament de Ciutadella
sobre la gestió del port vell de Ciutadella?

Tal com ja li vaig indicar a les respostes a les seves
preguntes RGE núm. 467/13, 493/13 i 494/13 el passat 13 de
febrer, l'activitat portuària és una activitat supramunicipal, per
la qual cosa no està prevista la cessió de la gestió del port de
Ciutadella a l'ajuntament.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 3131/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a prospeccions al nord
de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

S'ha reunit el conseller de Medi Ambient o algun membre
del Govern amb les empreses que han presentat els projectes
de prospeccions al nord de les Illes Balears?

La directora general de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic, Neus Lliteras i Reche, es va reunir dia 22 de
març de 2013 amb el Sr. Antonio Martín, director general de
l'empresa Cairn, Capricorn Spain Limited sucursal a Espanya,
delegació de Cairn Energy PLC i el Sr. José María Vázquez
Tourgon, responsable de medi ambient de l'esmentada empresa
per presentar el projecte Campaña de Adquisición Sísmica 3D
en los permisos B, G, AM-1 i AM-2 en el Golfo de Valencia.

En tot moment la directora general ha manifestat el rebuig
per part del Govern de les Illes Balears, del Parlament i dels
consells insulars de Menorca i d'Eivissa al projecte de l'empresa
i les peticions manifestades per part de la Cairn als ministeris
d'Indústria, Energia i Turisme i d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient per a la paralització del projecte.

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 3132/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a campanya sísmica en
àrees del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i
Balears. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient del
projecte batejat com campanya sísmica en àrees lliures del
Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears?

La competència per aprovar prospeccions petrolíferes a la
mar correspon al Govern central. El Govern de les Illes Balears
només pot expressar la seva opinió en la forma contemplada en
les diferents lleis i dins un procediment de consulta i fer, com ha
fet, una valoració negativa del projecte. 

Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 3134/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de
Cabrera. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quines mesures està estudiant la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per mantenir obert al públic el Centre
d'interpretació del Parc Nacional de Cabrera  a la Colònia de
Sant Jordi?

L'empresa TRAGSA va  firmar un acord de gestió integral
del Centre de visitants Ses Salines del Parc Nacional
Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. Aquest acord té
una durada de 48 mesos, des de l'1 de maig de 2013 fins al 30
d'abril de 2017, prorrogables per 24 mesos. 

Palma, 1 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 3268/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions
petrolieres. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).

Quina informació  i valoració fa el Govern de les Illes
Balears sobre les prospeccions petrolíferes entre la costa
catalana , el Golf de Lleó i Menorca?

La competència per aprovar prospeccions petrolíferes a la
mar correspon al Govern central. El Govern de les Illes Balears
només pot expressar la seva opinió en la forma contemplada en
les diferents lleis i dins un procediment de consulta i fer, com ha
fet, una valoració negativa de les esmentades prospeccions. 

Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 3269/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions
petrolieres (I). (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears sobre les prospeccions petrolíferes entre la costa
catalana , el Golf de Lleó i Menorca?

El Ple de la CMAIB, en sessió de 3 d'abril de 2013 i en
tràmit de consulta preceptiva a l'òrgan ambiental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, acorda informar
desfavorablement el projecte Campanya sísmica en àrees lliures
del Golf de Lleó (davant de les costes de Catalunya i de les Illes
Balears).

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, en
qualitat d'òrgan mediambiental de les Illes Balears, es pronuncia
en contra de la finalitat d'aquell i ho comunica al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i també al  Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme que actua com a òrgan consultiu.

Palma, 26 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4029/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a decisions del Govern.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Creu el conseller de Presidència que la ciutadania comprèn
les decisions del Govern de les Illes Balears?

Encara  que a curt termini algunes mesures poden no
entendre's del tot, a mitjà termini i a llarg termini s'entendran
totes.  

Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4030/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a canvi de polítiques del
Govern. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Troba el conseller de Presidència que el rebuig ciutadà
manifestat per la ciutadania obliga a un canvi de polítiques per
part del Govern de les Illes Balears?

No.  

Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4031/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a actitud del Govern.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Troba el conseller de Presidència que l'actitud del Govern
és la més encertada a l'hora d'afrontar les adversitats
provocades per la crisi econòmica?

Sí, sense cap dubte.  

Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4174/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tot inclòs. (BOPIB
núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Què fa la Conselleria de Turisme per tal que el creixement
del tot inclòs no repercuteixi negativament en termes de
baixada de qualitat dels serveis hotelers i d'ocupació laboral?

L'article 37 de la Llei de turisme regula l'explotació
d'establiments d'allotjament turístic sota la modalitat de pensió
completa integral.

L'esmentat article en el punt 2 estableix que correspon a
l'establiment d'allotjament turístic adoptar les mesures
necessàries per impedir que els usuaris de serveis turístics
treguin aliments i begudes servits en els establiments per ser
consumits fora.

Per la seva banda, el punt 4 estableix que aquests
establiments hauran de superar un pla de qualitat específic de
l'esmentada modalitat.

Per altra banda, les reformes que es duen a terme en
establiments hotelers gràcies a la Llei de turisme per augmentar
de categoria (des de l'1 de gener de 2012, 38 establiments a
Mallorca han solAlicitat l'augment del nombre de claus, més de
120 establiments hotelers han realitzat reformes i 150 han
solAlicitat l'augment de categoria, 42 de tres a quatre estrelles i
40 de quatre a quatre superior) fa que moltes places de tot inclòs
passin a ser en règim d'allotjament i desdejuni.   

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 4175/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a externalització de
serveis a l'hoteleria. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Com valora el conseller la proliferació de l'externalització
de serveis en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears?

Es tracta d'operacions puntuals que formen part de la millora
de la gestió de les empreses i que es fan sota els límits de la llei
i amb les restriccions que marca el conveni colAlectiu, tot per tal
de millorar el servei i la capacitat.   

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 4176/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a
desestacionalització. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Què ha fet el Govern durant l'actual legislatura per
afavorir la desestacionalització turística?

Tots els esforços del Govern en matèria turística van dirigits
a modelar la corba de l'estacionalitat, tant en l'ordenació com en
la promoció.

L'article 72 de la Llei de turisme estableix una sèrie
d'obligacions per a les administracions tendents a la
desestacionalització, es considera a tots els efectes que una
empresa turística contribueix a la desestacionalització quan
acredita un període d'obertura de més de vuit mesos l'any.

El pla integral distingeix vuit productes turístics, set són
productes desestacionalitzadors alternatius al sol i platja.

En relació amb aquests productes es realitzen: 
• Fòrums, ja s'han celebrat els fòrums de Turisme i Esport,

Turisme i Salut, Turisme i Art, Turisme i Gastronomia,
Turisme i Accessibilitat i abans de finalitzar l'any se
celebraran els de Turisme i Cinema i Turisme i Natura.

• Meses estratègiques: ja s'han celebrat diverses meses
estratègiques de golf, nàutica, MICE, cultura, gastronomia,
natura, salut, accessibilitat, cicloturisme...

• Accions de promoció: el pla d'acció de 2013 preveu més de
140 accions de promoció, 6 de cultura i gastronomia, 23
dirigides al producte esportiu, 10 al producte MICE, 15 al
producte natura, 6 al producte oci, 2 al producte urbà, 39
generals i 31 multiproducte.   

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 4178/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cicloturisme.
(BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

A part de la promoció i la reparació de carreteres, què fa
la Conselleria de Turisme per garantir la seguretat dels
cicloturistes que visiten les nostres illes?

El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics aprovà
recentment un projecte de millora i ampliació de les rutes
cicloturístiques de Mallorca. A aquest projecte es destinaran
600.000 euros i sens dubte contribuirà a millorar la seguretat.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4355/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a devolució de
doblers públics. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Conseller de Presidència: Ha rebut el Govern alguna
devolució de diners per part del PP, atès que amb fons públics
del Govern es va pagar propaganda electoral d'aquest partit?

Aquest tema es troba sub iudice, pendent de sentència.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez..

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4356/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a fondeig
sobre les praderies de posidònia. (BOPIB núm. 97, de 3 de
maig de 2013).

Quina és l'evolució de l'impacte del fondeig d'embarcacions
sobre les praderies de posidònia oceànica en el port de
Formentera?

Pel que fa al port de Formentera o port de la Savina, com a
zona de servei portuari, hi ha més de 150 amarradors gestionats
per dues empreses. 

Per altra banda, d'acord amb l'article 16 del PRUG de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera, s'estableix que la zona
delimitada i identificada en el plànol 01 de l'annex cartogràfic,
amb la clau ZUP-01, s'admeten els usos de canal d'entrada i
sortida del port de la Savina, d'ancoratge d'espera i de maniobra
que la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i de
la marina mercant, preveu en l'article 15 per a la zona II de les
zones de servei portuàries.

Palma, 27 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 5097/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llengua "baléà".
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

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

Els llibres de text han de reflectir les modalitats
lingüístiques pròpies de les Illes Balears, d'acord amb l'article
35 del nostre Estatut d'Autonomia.

Palma, 8 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 5098/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasca pública de
quedar-se a casa. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

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

Ni és raonable, ni se'ls ha encomanat aquesta tasca pública.

Palma, 28 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5906/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
política sanitària i turisme. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

Creu vostè que la política sanitària del Govern afectarà les
illes com a destinació turística?

No.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5907/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
promoció turística. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013).

Firmarà convenis per a la promoció turística amb els
consells insulars i l'Ajuntament de Palma?

No.
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Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 5908/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a estat
de les platges. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013).

Com valora l'estat de les platges de les Illes Balears a
l'inici de temporada?

Balears té les millors platges d'Espanya.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8878/13, de quatre diputats membres del Grup

Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, sobre l'incendi de la Serra de Tramuntana.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre
l'incendi de la Serra de Tramuntana.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament del Parlament i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, la
Mesa acorda que aquesta proposició no de llei es tramiti pel
procediment esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 8987/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, sobre l'incendi declarat a Andratx.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la primera sessió ordinària de la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, per tal
d'informar sobre l'incendi declarat a Andratx.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 9190/13, de quatre diputats membres del Grup

Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, sobre els expedients disciplinaris dels instituts de
secundària de Maó.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar sobre els
expedients disciplinaris dels instituts de secundària de Maó.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament del Parlament i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, la
Mesa acorda que aquesta proposició no de llei es tramiti pel
procediment esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 9211/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sra. Delegada del Govern
central a les Illes Balears, sobre les instruccions racistes dels
superiors de la Guàrdia Civil a Calvià en relació amb els
protocols de detenció de ciutadans africans.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2013, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la compareixença de la Sra. Delegada del Govern central
a les Illes Balears, davant aquesta comissió, per tal d'informar
sobre les instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil
a Calvià en relació amb els protocols de detenció de ciutadans
africans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 6503/13, 7243/13, 6499/13, 6501/13,
7239/13, 6500/13, 7244/13, 7240/13, 6504/13, 7237/13,
6498/13, 6496/13, 7238/13, 6502/13, 7242/13, 6506/13,
7236/13, 6497/13, 7245/13, 7241/13 i 6505/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
9193/13 a 9205/13, presentats per diversos diputats del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les preguntes
que es relacionen a continuació:
• RGE núm. 6503/13, de la diputada Sra. Conxa Obrador i

Guzmán, relativa a menors pendents d'execució
d'internament (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013)

• RGE núm. 7243/13, de la diputada Sra. Conxa Obrador i
Guzmán, relativa a hereus de persones en situació de
dependència (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 6499/13, del diputat Sr. Joan Boned i Roig,
relativa a desajust pressupostari (BOPIB núm. 103, de 14 de
juny de 2013).

• RGE núm. 6501/13, del diputat Sr. Marc Pons i Pons,
relativa a tècnica de fractura hidràulica (BOPIB núm. 103,
de 14 de juny de 2013).

• RGE  núm. 7239/13, del diputat Sr. Marc Pons i Pons,
relativa a deute autonòmic (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013).

• RGE núm. 6500/13, de la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías, relativa a inici del curs escolar (BOPIB
núm. 103, de 14 de juny de 2013).

• RGE núm. 7244/13, de la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías, relativa a reforma de l'administració
(BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 7240/13, de la diputada Sra. Esperança Marí i
Mayans, relativa a capacitat d'organitzar l'inici del curs
(BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 6504/13, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a concurs per prestació sanitària (BOPIB núm. 103,
de 14 de juny de 2013).

• RGE núm. 7237/13, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a recomanacions de la Defensora del Pueblo
(BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 6498/13, del diputat Sr. Xico Tarrés i Marí,
relativa a radioteràpia a Can Misses (BOPIB núm. 103, de
14 de juny de 2013).

• RGE núm. 6496/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet,
relativa a competències de joventut (BOPIB núm. 103, de 14
de juny de 20139

• RGE núm. 7238/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet,
relativa a incentivació de l'ús del transport públic (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 6502/13, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra,
relativa a promeses electorals incomplertes (BOPIB núm.
103, de 14 de juny de 2013).

• RGE núm. 7242/13, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra,
relativa a cas Ràdio Calvià (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013).

• RGE núm. 6506/13, de la diputada Sra. Cristina Rita i
Larrucea, relativa a substitució de la directora de l'IBD
(BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013)

• RGE  núm. 7236/13, de la diputada Sra. Cristina Rita i
Larrucea, relativa a taxes universitàries (BOPIB núm. 105,
de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 6497/13, de la diputada Sra. Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relativa a modificació de la Llei de la funció
pública (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013).

• RGE núm. 7245/13, de la diputada Sra. Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relativa a modificació de la Llei de la funció
pública (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 7241/13, de la diputada Sra. Isabel Maria Oliver
i Sagreras, relativa a millorar la imatge de Mallorca (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

• RGE núm. 6505/13, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber,
relativa a marques turístiques (BOPIB núm. 103, de 14 de
juny de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució  de  Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i que estan
dotades pressupostàriament.

B. La Mesa de la cambra, en sessió de dia 17 d’abril de 2013,
acordà aprovar la proposa del Grup Parlamentari MÉS, en
el sentit de suprimir una de les tres places assignades, i
d’adscriure un total de quatre places de personal eventual al
grup parlamentari esmentat, dues de les quals serien
retribuïdes amb la meitat de les percepcions econòmiques
mensuals que corresponen a les altres places de personal
eventual adscrites al servei del Grup Parlamentari MÉS.

C. Mitjançant l’escrit RGE núm. 8637/2013, de 31 de juliol de
2013, el portaveu del Grup Parlamentari MÉS, solAlicita la
supressió de la plaça de personal eventual ocupada pel Sr.
Samuel Gomila i Lluch, i que per al cobriment de les dues
places equiparades quant a retribucions a la meitat de les
que corresponien a l’esmentada plaça anterior, es nomenin
el Sr. Samuel Gomila i Lluch i el Sr. Josep Maria Ferrà i
Terrassa, respectivament.

          I, per tant, tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la
sessió celebrada el dia 1 d’agost de 2013, en ús de les facultats
previstes a l’article 5 de l’Estatut de personal del Parlament de
les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Samuel Gomila i Lluch com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del subgrup C1 i nivell 23), adscrit



BOPIB núm. 113 - 6 de setembre de 2013 6543

al servei del Grup Parlamentari MÉS, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 de setembre de
2013; i amb retribucions anuals corresponents a la meitat de
les que percebia anteriorment com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari MÉS.

2. El cessament de l’anterior com a conseqüència de la
supressió de la plaça que ocupava com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari MÉS, amb
retribucions equiparades a les d’un funcionari del cos
d’administratius, amb categoria de cap de negociat del
subgrup C1 i nivell 23; i amb efectes econòmics i
administratius del cessament des de dia 31 d’agost de 2013.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els 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 des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 1 d’agost de 2013.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de personal eventual.

Resolució  de  Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i que estan
dotades pressupostàriament.

B. La Mesa de la cambra, en sessió de dia 17 d’abril de 2013,
acordà aprovar la proposa del Grup Parlamentari MÉS, en
el sentit de suprimir una de les tres places assignades, i
d’adscriure un total de quatre places de personal eventual al
grup parlamentari esmentat, dues de les quals serien
retribuïdes amb la meitat de les percepcions econòmiques
mensuals que corresponen a les altres places de personal
eventual adscrites al servei del Grup Parlamentari MÉS.

C. Mitjançant l’escrit RGE núm. 8637/2013, de 31 de juliol de
2013, el portaveu del Grup Parlamentari MÉS, solAlicita la
supressió de la plaça de personal eventual ocupada pel Sr.
Samuel Gomila i Lluch, i que per al cobriment de les dues
places equiparades quant a retribucions a la meitat de les
que corresponien a l’esmentada plaça anterior, es nomenin
el Sr. Samuel Gomila i Lluch i el Sr. Josep Maria Ferrà i
Terrassa, respectivament.

          I, per tant, tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la
sessió celebrada el dia 1 d’agost de 2013, en ús de les facultats

previstes a l’article 5 de l’Estatut de personal del Parlament de
les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del subgrup C1 i nivell 23), adscrit
al servei del Grup Parlamentari MÉS, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 de setembre de
2013; i amb retribucions anuals corresponents a la meitat de
la dotació econòmica de les altres dues places de personal
eventual adscrit al grup esmentat.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els 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 des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 1 d’agost de 2013.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013.

-  Pàg. 6421. Informacions, apartat B), base segona, punt 6.

On diu: 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 ...

Hi ha de dir: 6. Tenir la condició de funcionari de carrera del
cos facultatiu tècnic en informàtica del Parlament de les Illes
Balears (grup A, subgrup A2) en situació de servei actiu ...
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