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animal. 6588

BL) A la Pregunta RGE núm. 5262/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a programa
metodologia AICLE (I). 6588

BM) A la Pregunta RGE núm. 5265/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a model de proves
de diagnòstic. 6588

BN) A la Pregunta RGE núm. 5341/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a contractacions
laborals (I). 6589

BO) A la Pregunta RGE núm. 5342/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a contractacions
laborals (II). 6589

BP) A la Pregunta RGE núm. 5344/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris en
nòmina. 6589

BQ) A la Pregunta RGE núm. 5345/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris per
baixes IT (I). 6589
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BR) A la Pregunta RGE núm. 5347/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris interins
en nòmina. 6589

BS) A la Pregunta RGE núm. 5350/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris
eventuals en nòmina. 6589

BT) A la Pregunta RGE núm. 5351/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris
eventuals per baixes IT (I). 6589

BU) A la Pregunta RGE núm. 5353/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a alts càrrecs en
nòmina. 6590

BV) A la Pregunta RGE núm. 5354/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a alts càrrecs en
nòmina. 6590

BX) A la Pregunta RGE núm. 5361/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP Maria de la Salut
(I). 6590

BY) A la Pregunta RGE núm. 5362/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP Maria de la Salut
(II). 6590

BZ) A la Pregunta RGE núm. 5567/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a II Pla estratègic nacional
d'infància i adolescència. 6590

CA) A la Pregunta RGE núm. 5569/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a política sociosanitària
(I). 6590

CB) A la Pregunta RGE núm. 5570/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a política sociosanitària
(II). 6590

CC) A la Pregunta RGE núm. 5605/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda bàsica (gener,
febrer i març). 6591

CD) A la Pregunta RGE núm. 5606/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa Alter
(2010-2011-2012). 6591

CE) A la Pregunta RGE núm. 5607/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a convenis programa
Alter. 6591

CF) A la Pregunta RGE núm. 5649/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a decret d'ús dels
programes informàtics. 6591

CG) A la Pregunta RGE núm. 5679/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a dones víctimes de
violència. 6591

CH) A la Pregunta RGE núm. 5680/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atenció telefònica
adreçada a menors. 6592

CI) A la Pregunta RGE núm. 5682/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuàries del programa
de respir familiar. 6592

CJ) A la Pregunta RGE núm. 5684/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuaris centres de
dia. 6592

CK) A la Pregunta RGE núm. 5685/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places de centres
de dia. 6592

CL) A la Pregunta RGE núm. 5686/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a acolliment nocturn.
6594

CM) A la Pregunta RGE núm. 5687/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a acolliment nocturn.
6594
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CN) A la Pregunta RGE núm. 5689/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuàries del servei
de mediació familiar. 6594

CO) A la Pregunta RGE núm. 5698/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció i atenció
de la dependència (I). 6595

CP) A la pregunta RGE núm. 5757/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca  Lluch Armengol i Socias, relativa a comissions
mixtes (III). 6595

CQ) A la Pregunta RGE núm. 5879/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes destinades a la
renovació d'instalAlacions elèctriques. 6595

CR) A la pregunta RGE núm. 6245/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada  Esperança Marí i Mayans, relativa a espais per a la nova
oferta d'anglès de les EOI. 6595

CS) A la Pregunta RGE núm. 6247/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pressupost ampliació
plantilla professors anglès. 6596

CT) A la Pregunta RGE núm. 6384/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a sistema de taxes.
6596

CU) A les Preguntes RGE núm. 6385/13 a 6392/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a declaració
d'obligacions de servei públic  (I a VIII). 6596

CV) A les Preguntes RGE núm. 6396/13 a 6459/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a gestions
de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment (I, II, IV a XV, XVII a XXVI i XXVIII), gestions de la Conselleria de Turisme
amb AENA (I a XXIV), gestions de la Conselleria de Turisme amb organitzacions sindicals, gestions de la Conselleria de Turisme amb
Iberia, gestions de la Conselleria de Turisme amb organitzacions empresarials, gestions de la Conselleria de Turisme amb grups del
Congrés (I i II), gestions de la Conselleria de Turisme amb grups del Senat (I i II), gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA,
gestions de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (I a III), gestions de la Conselleria de Turisme amb el Govern d'Espanya,
gestions de la Conselleria de Turisme amb les companyies (I a III). 6597

CX) A les Preguntes RGE núm. 6460/13 i 6461/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a liberalització
del servei de control dels aeroports (I i II). 6599

CY) A la Pregunta RGE núm. 6462/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a liberalització del servei
de control dels aeroports (III). 6599

CZ) A la Pregunta RGE núm. 6489/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a projectes de renovació
sense consumir un metre quadrat de sòl. 6600

DA) A la Pregunta RGE núm. 6490/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mesures per reactivar
l'economia. 6600

DB) A la Pregunta RGE núm. 6573/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subvenció a l'empresa
concessionària de l'escorxador de Palma. 6600

DC) A les Preguntes RGE núm. 6580/13 a 6583/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a balanç de
l'empresa PLANDISA (I a IV). 6600

DD) A la Pregunta RGE núm. 6616/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les illes (XXI). 6600

DE) A la Pregunta RGE núm. 6648/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (II). 6601

DF) A les Preguntes RGE núm. 6709/13 i 6710/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a compromís
dessaladora de Ciutadella (I i II). 6601

DG) A la Pregunta RGE núm. 6808/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. 6601
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DH) A la Pregunta RGE núm. 6809/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. 6601

DI) A la Pregunta RGE núm. 7262/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a declaracions
responsables de guies turístics. 6601

DJ) A la Pregunta RGE núm. 7263/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a intrusisme en el sector
de guies turístics. 6602

DK) A les Preguntes RGE núm. 7305/13 a 7309/13 i 7319/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives
a acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de vacances (I a V) i a nous habitatges turístics de vacances autoritzats. 6602

DL) A les Preguntes RGE núm. 7981/13, 8009/13 i 8011/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (I), a consells d'administració de Palau de Congressos de Palma,
SA (I) i a consells d'administració de Ports de les Illes Balears (I). 6602

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9289/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, sobre les mancances alimentàries dels infants a les Illes Balears. 6602

B) RGE núm. 9328/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre la implantació del decret sobre el tractament integral de llengües. 6602

C) RGE núm. 9331/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears davant el Ple de la cambra, sobre el decret de tractament integral de llengües. 6603

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 6469/13 a 6473/13.
6603

B) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 8386/12 i 1054/13 a 1057/13. 6603

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a les Proposicions no de llei RGE núm. 351/13 i 377/13. 6603

D) Tramitació davant la Comissió de Salut i pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 7204/13.
6603

E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 9176/13. 6604

F) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8694/13. 6604

G) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 7165/13. 6604

H) Retirada de l'escrit RGE núm. 7229/13, relatiu a inclusió de preguntes no contestades pel Govern a l'ordre del dia de la primera
sessió de la Comissió de Salut. 6604

I) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4995/13, relatiu al suport a la candidatura de Menorca com a Geoparc. 6604

J) No inclusió a l'ordre del dia de la Comissió de Salut de les preguntes RGE núm. 5815/13 a 5820/13 i 5851/13. 6605

K) No inclusió a l'ordre del dia de la Comissió de Salut de les preguntes RGE núm. 3282/13 i 3283/13. 6605

L) Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7232/13 a 7235/13. 6605

4. INFORMACIONS

A) Resolució del tribunal constituït per jutjar les proves selectives de la convocatòria per proveir la plaça de cap de servei de l'Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes Balears. 6605

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
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A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 108, de 19 de juliol de 2013. 6605
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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de sessió plenària extraordinària (escrit RGE

núm.8697/13).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de setembre de 2013, atès l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, rebutjà per 5 vots a
favor, 9 en contra i cap abstenció, la solAlicitud de convocatòria
de sessió plenària extraordinària esmentada (publicada al
BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 9288/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la contractació laboral en la temporada turística.
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

Palma, a 11 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 conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la contractació laboral en la temporada
turística.

La contractació laboral en la temporada turística.

La bona temporada turística que vivim no s'ha traduït
proporcionalment en el creixement en qualitat i quantitat en
l'ocupació laboral, la precarietat, la rebaixa en els drets i
garanties, l'abús laboral..., han estat notícia reiterada, i el
Govern, d'acord amb les seves competències ha d'actuar, per
aquests motius el Grup Parlamentari Socialista interpelAla el
conseller d'Economia i Competitivitat sobre la contractació
laboral en la temporada turística.

Palma, a 30 d'agost de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9224/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a illot de
Tagomago, restauració. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9225/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a illot de
Tagomago, resolució d'expedients i causa judicial. (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9226/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'inspecció
contra l'economia submergida i el frau laboral. (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9250/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Palau Saura.
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9252/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Palau Saura 2.
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica. (Mesa d'11 de setembre
de 2013).

RGE núm. 9257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa. (Mesa d'11 de setembre de
2013).

RGE núm. 9258/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries. (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9259/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat als
hospitals públics (I). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9260/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries químiques de l'embaràs que s'han
realitzat als hospitals públics. (Mesa d'11 de setembre de
2013).

RGE núm. 9261/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat als
hospitals públics (II). (Mesa d'11 de setembre de 2013).
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RGE núm. 9262/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
l'hospital Verge de la Salut. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9263/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'hospital Verge de
Lluch. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9264/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (I).
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9265/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
(II). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9266/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic per a l'ib-salut per les interrupcions voluntàries de
l'embaràs que a clíniques privades (I). (Mesa d'11 de setembre
de 2013).

RGE núm. 9267/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
(III). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9268/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic per a l'ib-salut per les interrupcions voluntàries de
l'embaràs a clíniques privades (II). (Mesa d'11 de setembre de
2013).

RGE núm. 9269/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs/gues als hospitals públics (I). (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9270/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs/gues als hospitals públics (II). (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9296/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (I). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9297/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (II). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9298/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (III). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9299/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (IV). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9300/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (V). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9301/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (VI). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9302/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (VII). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9303/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (VIII). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9304/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (IX). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9305/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (X). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9306/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (XI). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9307/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de menjador (XII). (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9317/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a AMAS, ràtios.
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9318/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a AMAS,
recursos. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9319/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a AMAS,
vigilància marítima. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9320/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a AMAS, divisió
del servei. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

Palma, a 11 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.
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Illot de Tagomago, restauració.

Ha rebut i avaluat el Govern la memòria d'actuacions
exigides al promotor de la construcció existent a l'illot de
Tagomago?

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

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.

Illot de Tagomago, resolució d'expedients i causa judicial.

Disposa el Govern d'algun informe jurídic que justifiqui
l'acord del Plenari de la Comissió de Medi Ambient publicat al
BOIB núm. 163, de 3 de novembre, de legalització d'obres a
l'illot de Tagomago, mentre s'instrueix una causa judicial per
presumpte delicte mediambiental?

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

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 a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pla d'inspecció contra l'economia submergida i frau laboral.

Quines accions ha iniciat la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per tal de donar compliment a l'esmena del Grup
MÉS 4997/2013, acceptada per assentiment al Ple del Parlament
de 14 de maig d'enguany, sobretot després de les denúncies
laborals fetes públiques aquest estiu, especialment al sector de
l'hoteleria?

El text de l'esmena diu: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l'Estat i el Govern autonòmic a potenciar la
tasca de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
desenvolupar un pla contra l'economia submergida i l'explotació
laboral."

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Palau Saura.

Atès que l'Ajuntament de Ciutadella ha ofert el Palau Saura
al Govern de l'Estat per a destinar-lo a un ús distint del previst
en el Conveni de colAlaboració entre la Conselleria de Turisme
del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca
per a l'execució, el control i la coordinació del Projecte de
rehabilitació i museïtzació del Palau Saura amb càrrec al fons
de rehabilitació d'espais turístics, ha elaborat la Conselleria de
Turisme o els serveis jurídics de la CAIB cap informe que
garanteixi la viabilitat de l'oferta feta pel consistori
ciutadellenc?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Palau Saura 2.

L'aportació feta per la Conselleria de Turisme a través del
Conveni de colAlaboració entre la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per
a l'execució, el control i la coordinació del Projecte de
rehabilitació i museïtzació del Palau Saura amb càrrec al fons
de rehabilitació d'espais turístics, és compatible amb un ús
distint del previst en l'esmentat conveni, o s'haurà de renunciar
a reingressar els recursos contemplats en les seves clàusules?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
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Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a consulta externa.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) i per especialitats a dia 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a proves complementàries.

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

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat als
hospitals públics (I).

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

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques que s'han
realitzat als hospitals públics.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat als
hospitals públics (II).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
l'hospital Verge de la Salut.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'hospital Verge de la Salut, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'hospital Verge de
Lluch.

Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'hospital Verge de Lluch, el mes
d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (I).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada, des de dia
1 de gener de 2013 a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (II).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Cost econòmic per a l'ib-salut per les interrupcions voluntàries
de l'embaràs a clíniques privades (I).

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a les
clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma
i que han estat facturades al Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013 a 31 d'agost de
2013?

Palma, a 3 de setembre 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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (III).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per clínica
privada, des de dia 1 de gener de 2013 a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre 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.

Cost econòmic per a l'ib-salut per les Interrupcions voluntàries
de l'embaràs a clíniques privades (II).

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per clínica privada,
des de dia 1 de gener de 2013 a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Ginecòlegs/gues als hospitals públics (I).

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital,
el mes d'agost de 2013?

Palma, a 3 de setembre 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.

Ginecòlegs/gues als hospitals públics (II).

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

Palma, a 3 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (I).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Mallorca segons la convocatòria del curs 2009-2010?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (II).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Menorca segons la convocatòria del curs 2009-2010?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (III).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa d'Eivissa segons la convocatòria del curs 2009-2010?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (IV).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Formentera segons la convocatòria del curs 2009-2010?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (V).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Mallorca segons la convocatòria del curs 2010-2011?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (VI).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Menorca segons la convocatòria del curs 2010-2011?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (VII).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa d'Eivissa segons la convocatòria del curs 2010-2011?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (VIII).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Formentera segons la convocatòria del curs 2010-2011?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (IX).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Mallorca segons la convocatòria del curs 2011-2012?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (X).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Menorca segons la convocatòria del curs 2011-2012?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa d'Eivissa segons la convocatòria del curs 2011-2012?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques de menjador (XII).

Quantes beques de menjador es van concedir a alumnat de
l'illa de Formentera segons la convocatòria del curs 2011-2012?

Palma, a 5 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

AMAS, ràtios.

Pensa el Govern augmentar la ràtio d'agents de medi
ambient al servei de la CAIB, donat que som la comunitat amb
menys agents de tot l'Estat?

Palma, a 6 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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 conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

AMAS, recursos.

Pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que els agents de medi ambient dependents de la seva
conselleria gaudeixen dels mitjans tècnics i els recursos humans
suficients com per fer front a les tasques derivades de les seves
competències? Com ho justifica?

Palma, a 6 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

AMAS, vigilància marítima.

Pensa fer alguna cosa el Govern per corregir el fet que no hi
hagi cap embarcació disponible per fer les tasques de vigilància
marítima per part dels agents de medi ambient dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori?

Palma, a 6 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

AMAS, divisió del servei.

Quins són els criteris tècnics que justifiquen la divisió del
servei dels agents de medi ambient dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 6 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 9400/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a burla del
Govern a la democràcia. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9401/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inici del curs
d'educació. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9402/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convenis amb els ajuntaments per millorar el manteniment i
la imatge de les zones portuàries. (Mesa d'11 de setembre de
2013).
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RGE núm. 9403/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades de formació de destinacions turístiques. (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9404/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni entre el SOIB i el Parc Bit en relació amb les persones
desocupades. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9405/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitat quirúrgica durant aquest estiu. (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9406/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions relatives a depuradores. (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9407/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls
d'alcoholèmia. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9408/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió dels espais afectats pels incendis. (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9409/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspecció de comerços de les Illes Balears. (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9410/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici del curs escolar. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9411/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'ocupació. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9413/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica en l'educació a les Illes Balears (I). (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9414/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica en l'educació a les Illes Balears (II). (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9415/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica en l'educació a les Illes Balears (III). (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9416/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica en l'educació a les Illes Balears (IV). (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9417/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica en l'educació a les Illes Balears (V). (Mesa d'11
de setembre de 2013).

RGE núm. 9418/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a problemàtica en l'educació a les Illes Balears (VI).
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

Palma, a 11 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 Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Burla del Govern a la democràcia.

Creu el president del Govern de les Illes Balears que
imposar el TIL per decret-llei, desacatant les resolucions
judicials, contribueix a recuperar el diàleg amb la comunitat
educativa?

Palma, a 10 de setembre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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 a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Inici del curs d'educació.

Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de l'inici de curs més caòtic de la història d'aquest
país?

Palma, a 10 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis amb els ajuntaments per millorar el manteniment i la
imatge de les zones portuàries.

Quins convenis ha signat Port de les Illes Balears amb els
ajuntaments per millorar el manteniment i la imatge de les zones
portuàries?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

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

Jornades de formació de destinacions turístiques.

Pot informar el Sr. Conseller de Turisme de les jornades de
formació de destinacions turístiques a municipis que se
celebraren a cada una de les illes?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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 Ple.

Conveni entre el SOIB i el Parc Bit en relació amb les persones
desocupades.

En què consisteix el conveni signat entre el SOIB i el Parc
Bit per tal de facilitar que les persones desocupades puguin
convertir-se en empresaris?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

Activitat quirúrgica durant aquest estiu.

Com valora el conseller de Salut l'activitat quirúrgica dels
centres hospitalaris de les Illes Balears durant aquest estiu?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 oral davant Ple.

Actuacions relatives a depuradores.

Quines actuacions impulsa el Govern de les Illes Balears per
a la construcció de la nova depuradora de Ferreries i la
remodelació d'altres estacions depuradores?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Controls d'alcoholèmia.

Quina valoració fa la consellera d'Administracions
Públiques dels dos controls d'alcoholèmia realitzats aquest estiu
simultàniament a totes les illes i coordinats des de la Conselleria
d'Administracions Públiques?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Gestió dels espais afectats pels incendis.

Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per a la gestió dels espais afectats pels
incendis?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Inspecció de comerços de les Illes Balears.

Quina valoració fa el conseller d'Economia i Competitivitat
sobre la inspecció de comerços de les Illes Balears?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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 a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Inici del curs escolar.

Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de l'inici del curs escolar?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades d'ocupació.

Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
darreres dades sobre ocupació que s'han conegut recentment?

Palma, a 11 de setembre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Problemàtica en l'educació a les Illes Balears (I).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per quina
raó la conselleria va donar xifres àmpliament diferents sobre la
llengua escollida per a l'alfabetització dels infants per al curs
2013-14?

Palma, a 10 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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 a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Problemàtica en l'educació a les Illes Balears (II).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, creu que
estan aplicant la metodologia correcta per tal d'implantar les
autopistes de l'educació?

Palma, a 10 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Problemàtica en l'educació a les Illes Balears (III).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per quina
raó es van obrir els expedients disciplinaris als tres directors de
secundària de Maó?
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Palma, a 10 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Problemàtica en l'educació a les Illes Balears (IV).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, creu el
Govern que menysprear organismes independents com el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears és una pràctica
democràtica?

Palma, a 10 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Problemàtica en l'educació a les Illes Balears (V).

Per què pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que la comunitat educativa està en contra de la seva
política en matèria d'educació?

Palma, a 10 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Problemàtica en l'educació a les Illes Balears (VI).

Què ha de fet el Sr. President perquè el curs escolar 2013-
2014 comenci amb normalitat?

Palma, a 10 de setembre de 2013.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9326/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a currículum vitae del Sr. Rafael Bosch Sans, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11
de setembre de 2013).

Palma, a 11 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 de
Cultura, Educació i Esports.

Currículum vitae del Sr. Rafael Bosch Sans.

Quin és el currículum vitae relatiu a la formació acadèmica
i laboral del Sr. Rafael Àngel Bosch Sans?

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9240/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la campanya sísmica de les àrees lliures del
Golf de Lleó (davant les costes de Catalunya i de les Illes
Balears), amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9273/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a donar suport decididament a la petita i mitjana
empresa, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa d'11 de setembre de 2013).
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RGE núm. 9274/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a independència del Consell Consultiu, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9275/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i atenció als consumidors i usuaris dels
serveis de telefonia mòbil, amb tramitació davant la Comissió
de Salut. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9285/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut de Crèdit Oficial, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9286/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a menjadors escolars per garantir el dret dels infants
a una alimentació adequada, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9287/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no-discriminació als tractaments de reproducció
humana assistida, amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa d'11 de setembre de 2013).

RGE núm. 9311/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a la comunitat educativa davant el tractament
antidemocràtic del Govern, amb tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 de setembre de
2013).

Palma, a 11 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Rebuig a la campanya sísmica de les àrees lliures del Golf de
Lleó (davant de les costes de Catalunya i de les Illes Balears).

El Govern de les Illes Balears ha mantingut una posició
ferma, constant i coherent de rebuig i desacord amb la
"Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, davant les
costes de Catalunya i de les Illes Balears".

En el Ple del Parlament, celebrat el passat 16 d'abril, el
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company, ja va advertir que "cas de trobar petroli en aigües de
les Balears, els impactes serien molt amples i intensos."

El conseller afirmà que "en ser la Mediterrània un mar
tancat, la marea negra resultant no sols afectaria, en major o
menor grau, tots els organismes, ecosistemes marins i litorals i
recursos pesquers, sinó també el turisme, principal motor
econòmic i font de riquesa de les Balears."

El 31 de maig passat, el Butlletí Oficial de les Illes Balears
publicà l'acord aprovat el 3 d'abril per la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears que emet informe desfavorable al
projecte "Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó
(davant les costes de Catalunya i de les Illes Balears)".

Per tot l'anterior, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'informe
desfavorable emès per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears al projecte "Campanya sísmica en àrees lliures del Golf
de Lleó (davant les costes de Catalunya i de les Illes Balears)".

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a aquest
pronunciament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears en qualitat d'òrgan ambiental de les Illes Balears i per
tant també es pronuncia en contra de la finalitat d'aquest
projecte.

3. El Parlament de les Illes Balears adverteix al Govern
d'Espanya que si aquest projecte s'executa tots els impactes que
ocasionarà la campanya sísmica es produiran només per a un
objectiu: trobar borses d'hidrocarburs (petroli) en el subsòl
submarí de l'àrea a prospectar.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que en cas que
es trobi petroli apte per ser explotat, les repercussions i impactes
ambientals dels projectes derivats (contaminacions,
perforacions, construccions de plataformes petrolíferes, agents
químics, etc.) serien molt més amplis, tant en intensitat com en
magnitud.

5. El Parlament de les Illes Balears demana la immediata
paralització d'aquesta campanya i que no sigui executada pels
riscos, impactes i repercussions negatives que ocasionarà en el
medi ambient, l'activitat pesquera i en malmetre la imatge de les
Balears com a destí turístic.

Palma, a 19 d'agost del 2013.
La diputada:
Maria Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 d'Economia.

Donar suport decididament a la petita i mitjana empresa.

Atès que la crisi econòmica que patim afecta de forma
desigual les estructures econòmiques de les Illes Balears i
castiga especialment la petita i mitjana empresa, el que acaba
per provocar una pèrdua de competitivitat de la nostra
economia, un increment desmesurat de la precarietat laboral i
unes desigualtats entre ciutadans cada vegada majors.
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Atès que, segons les últimes dades del Banc Central
Europeu, la banca presta els diners a la petita i mitjana empresa
a un interès del 5,36% mentre que a les grans empreses ho fa al
2,62%. El que representa que el cost de finançament per a les
petites i mitjanes empreses és el doble que el de les grans,
provocant evidents desigualtats a l'hora de competir en una
economia de mercat.

Atès que aquest gran diferencial en els tipus d'interès no té
una explicació raonable des de la lògica econòmica dels
mercats, tal com ho assenyalen la majoria d'experts.

Atès que aquest diferencial en el tipus d'interès entre petita
i mitjana empresa, respecte de les grans empreses, s'ha disparat
en l'últim any i mig, tot i que una part important de la banca
espanyola es troba nacionalitzada.

Atès que aquest fet agreuja encara molt més els entrebancs
que la petita i mitjana empresa té per accedir al crèdit, el que
engrandeix les dificultats per a la recuperació econòmica des del
plantejament d'una economia diversificada, la qual permeti
arribar a tots els indrets.

Atès que el Govern central ha reconegut que els crèdits ICO
(una part importantíssima van directament a la petita i mitjana
empresa) s'han reduït en un 75% en el primer trimestre de 2013.

Atès que a les dificultats creditícies de la petita i mitjana
empresa hem d'afegir-hi l'increment desmesurat dels imposts
sobre les rendes de treball i sobre el consum, que s'han produït
en l'últim any i mig, les quals afecten especialment el compte de
resultats d'aquestes empreses.

Atès que en aquests moments el Govern de les Illes Balears
encara manté l'objectiu d'aplicar nous imposts que de manera
directa afectaran novament el consum i la petita i mitjana
empresa.

Atesa la confrontació oberta, de forma permanent, per part
del Govern de les Illes Balears amb les organitzacions
empresarials de la petita i mitjana empresa, el Grup Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu total
suport a la petita i mitjana empresa i li reconeix una funció
vertebradora i cohesionadora de l'economia de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar, des de l'acord empresarial, el Pla de
reactivació de la petita i mitjana empresa on es defineixin
objectius, prioritats i recursos que garanteixin l'efectiva millora
de la seva competitivitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reformular i dotar pressupostàriament el Pla
d'internacionalització d'empreses amb l'objectiu d'aconseguir
que sigui una plataforma útil per a la petita i mitjana empresa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no aplicar els imposts recollits a l'avantprojecte
de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de
la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar en el si de les diferents comissions
econòmiques del Govern de l'Estat en les quals hi sigui
representat, la necessitat de dissenyar una estratègia econòmica
arreu de l'Estat encaminada a reduir les desigualtats en l'accés
al crèdit entre la petita i mitjana empresa i les grans empreses.

Palma, a 2 de setembre del 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Independència del Consell Consultiu.

El Consell Consultiu és el màxim òrgan de consulta de la
nostra comunitat autònoma regulat en l'article 76 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

Una de les seves grans virtuts i característiques és la seva
independència orgànica i funcional del propi Govern, per
garantir la màxima objectivitat en les seves decisions.

La Llei 5/93, de 15 de juny, va crear el Consell Consultiu de
les Illes Balears com a òrgan consultiu de control de la legalitat
de les normes que preveu la llei. A més a més, l'Estatut
d'Autonomia el regula com a òrgan estatutari.

Posteriorment, la llei creadora de l'òrgan fou substituïda per
la Llei 5/2010, de 16 de juny, de regulació del Consell
Consultiu; i a una posterior reforma amb la Llei 7/2011, de 20
d'octubre, es va modificar la composició d'aquest òrgan de
consulta.

Han estat diverses ja les ocasions en què el Govern ha
intentat influir en les decisions del Consell Consultiu, que
sempre ha mostrat el seu rebuig a qualsevol tipus d'ingerència
dels responsables polítics. Però no només ha pressionat sobre
aquest organisme, sinó que sobre d'altres també ho va fer, fins
al punt que els va eliminar, com és el cas del Consell de
Joventut, el Consell Econòmic i Social, etc.

La darrera gota que ha fet vessar el got ha estat la renúncia
en el darrer moment, per part del Govern, de l'informe solAlicitat
sobre la possible inconstitucionalitat de la nova Llei de costes
estatal. Quan el Govern va tenir coneixement que el Consultiu
anava a informar, casualment desisteix de la seva solAlicitud
d'informe, provocant el lògic malestar de l'organisme, que ha
protestat formalment al president Bauzá.
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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 Govern de les
Illes Balears a respectar la independència i objectivitat del
Consell Consultiu, com a màxim òrgan estatutari de consulta
jurídica i de control de la legalitat d'aquelles normes establertes
en la llei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
rectificar i a demanar disculpes al Consell Consultiu, per la seva
manca de respecte en retirar la seva solAlicitud d'informe sobre
la possible inconstitucionalitat de la Llei de costes, just quan
s'havia convocat d'urgència aquest organisme.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la feina
feta fins ara pel Consell Consultiu, així com a la seva
independència del poder polític.

Palma, a 2 de setembre del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Protecció i atenció dels consumidors i usuaris dels serveis de
telefonia mòbil.

L'article 51 de la Constitució espanyola imposa el mandat
als poders públics de tenir cura de la salut, la seguretat i els
legítims interessos econòmics de les persones consumidores o
usuàries, amb la creació d'un marc jurídic eficaç i l'establiment
de procediments eficaços perquè els consumidors puguin exercir
realment els seus drets.

L'actual realitat social és fruit de la globalització, convertint
les comunicacions per telèfon en el mitjà més estès per a les
nostres relacions personals.

Aquest nou escenari afecta directament la societat balear
com a societat de serveis, en què cada cop cobren més
importància les tecnologies de la informació i de la comunicació
en les nostres vides.

Però la contractació generalitzada de serveis de
telecomunicacions, a causa de l'alt nivell d'acceptació d'aquests
serveis per les persones consumidores, no s'ha acompanyat
d'una millora d'aquest servei.

La complexitat dels serveis oferts per les empreses
operadores de telecomunicacions que constantment canvien de
productes i els contractes, fa que les persones consumidores es
trobin en una posició de franca inferioritat davant els potents
operadors de telecomunicacions.

Les dades que ha presentat la Direcció General de Salut
Pública i Consum sobre les reclamacions i denúncies que han
presentat els consumidors demostren que la major part de les
queixes rebudes pel servei que ofereixen els operadors fan
referència a diverses pràctiques incorrectes relatives a l'atenció
i la informació rebuda per part de l'operador.

Així, les empreses de telefonia se situen en el primer lloc de
les més denunciades, amb el 40,32% de les reclamacions
presentades davant la direcció general en el primer semestre de
l'any 2013.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la normativa necessària per tal
d'augmentar la protecció i atenció dels consumidors i usuaris
dels serveis de telefonia mòbil.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar per corregir les males pràctiques en el
servei d'atenció, informació i solució de reclamacions per part
de consumidors i usuaris.

Palma, a 3 de setembre del 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Institut de Crèdit Oficial.

Exposició de motius

Les empreses, i especialment les PIME i autònoms, afronten
un problema de finançament bancari que suposa el principal fre
per a la recuperació de l'activitat i la creació d'ocupació al nostre
país. A més, després d'aconseguir finançament, les empreses
espanyoles a més a més han de pagar en interessos gairebé el
doble del que paguen les empreses alemanyes com a
conseqüència de la fragmentació del mercat financer europeu.

A Espanya, i a les Illes Balears, les dificultats de
determinades entitats de crèdit, immerses en processos de
reestructuració i sanejament per la deterioració dels seus actius
després de la punxada de la bombolla immobiliària, impedeix
que arribi l'oferta de crèdit a projectes empresarials clarament
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rendibles i viables. De fet, el propi Banc d'Espanya assenyala
que el procés de desapalancament estructural en el qual està
sumida l'economia espanyola hauria de ser compatible "amb el
flux de finançament cap a aquelles activitats productives
rendibles".

Segons assenyala l'Informe d'Estabilitat Financera de maig,
el crèdit a les empreses no financeres es va reduir al desembre
de 2012 enfront del mateix període de l'any anterior en un
14,6%, taxa de variació que està afectada pel traspàs de préstecs
de les entitats del Grup 1 al SAREB (banc dolent). Si excloem
aquest impacte, la taxa de variació interanual se situaria
aproximadament en una caiguda del 8,0%.

Els processos de reestructuració engegats acceleren
l'evolució contractiva del crèdit, ja que aquests obliguen a una
reducció del balanç de les entitats que han rebut injeccions de
capital a través del FROB. Així, la caiguda del crèdit de les
entitats nacionalitzades (Bankia, Novagalicia Banc, Catalunya
Caixa i Banc València) ha estat del 18% entre 2010 i 2012,
enfront del 12% de la resta del sector. Així mateix, les entitats
nacionalitzades lluny d'utilitzar les ajudes públiques perquè
flueixi el crèdit a projectes empresarials clarament rendibles,
deneguen 8 de cada 10 crèdits que se solAliciten.

No obstant això, el finançament de les administracions
públiques ha augmentat un 14,5% l'any passat, amb el que el seu
pes en els balanços de la banca s'ha incrementat del 10,3% a
l'11,8% en 2012, sent les entitats nacionalitzades les que més
han elevat les seves posicions en renda fixa, incloent tant el
deute públic espanyol com altres bons amb garantia pública.

A més, la principal Agència Financera de l'Estat, l'Institut de
Crèdit Oficial (ICO), acaba de presentar les dades del primer
trimestre de 2013 en el qual es produeix una caiguda del crèdit
a les empreses del 70% pel que fa al mateix període de 2012.
Així, entre gener i març de 2013, la mobilització de crèdit de
l'ICO es va situar en 1.539 milions d'euros, des dels 5.105
milions dels tres primers mesos del passat any. Per tant, s'està
reduint de forma extraordinària el finançament destinat a les
empreses com a conseqüència de la caiguda de les operacions
de préstecs, que van baixar a 23.500 entre gener i març, des de
les 57.000 del primer trimestre de 2012. Aquests resultats posen
de manifest que les línies de crèdit de l'ICO no estan funcionant
adequadament. La seva causa no es deu únicament a la caiguda
de la demanda de crèdits de l'ICO, sinó a l'escassa expectativa
dels autònoms i empresaris en la consecució dels crèdits, a
causa dels criteris de valoració del risc que apliquen les entitats
financeres i, a la vegada, les desproporcionades garanties que
solAliciten, la qual cosa fa desistir, amb caràcter previ, a moltes
empreses i autònoms solAlicitants. Així mateix, aquesta gestió
ineficient suposa un enorme malbaratament de la capacitat
financera de l'ICO, que en no ser utilitzat, no es pot destinar a
reactivar l'activitat econòmica.

Davant aquests resultats de l'ICO, les principals associacions
i organitzacions de la petita i mitjana empresa i autònoms
consideren necessari aprofitar les sinèrgies que existeixen entre
les entitats nacionalitzades i l'ICO perquè flueixi el crèdit que
és, sens dubte, una condició necessària per a la recuperació
econòmica. També consideren prioritari i urgent que es creï una
nova línia de microfinançament en la qual s'augmenti l'aval o
garantia de l'Estat en l'assumpció del risc enfront d'aquelles
línies que depenen de la intermediació de les entitats bancàries.
L'objectiu és aprofitar al màxim el potencial de l'ICO per no

malgastar les seves millors oportunitats enfront del finançament
bancari.

Per donar resposta a aquesta preocupant situació del crèdit
a Espanya i, particularment, a l'ICO, és urgent instrumentar
mecanismes alternatius que fomentin l'accés al finançament per
part de les empreses com a condició imprescindible per
estimular el creixement i l'ocupació. 

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a donar les instruccions oportunes a les entitats nacionalitzades
perquè posin en marxa amb caràcter urgent en totes les seves
oficines i sucursals una Finestreta Única on s'ofereixi
informació i assessorament financer gratuït de totes les línies de
crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a establir amb caràcter urgent en l'ICO una línia de
microfinançament orientada a autònoms i empreses que
necessitin finançament de liquiditat (necessitats de circulant) i
inversions productives, en la qual s'augmenti l'aval o garantia de
l'Estat en l'assumpció del risc. Per a això, es reforçarà l'actuació
de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA)
l'activitat de la qual es basa en el refiançament o cobertura
parcial del risc assumit per les societats de garantia recíproca
amb les petites i mitjanes empreses que precisen de garanties
addicionals per obtenir finançament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a adoptar les mesures necessàries en les entitats nacionalitzades
per incrementar i millorar l'oferta de microcrèdits orientada a
autònoms i empreses destinats a finançar liquiditat (necessitats
de circulant) i inversions productives. En tot cas, en aquests
supòsits, no podrà exigir-se als autònoms i empreses per a la
concessió d'aquests crèdits, més d'un 30% de garantia
patrimonial, valorant-se el 70% restant en funció de la viabilitat
del projecte.

Palma, a 4 de setembre del 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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Menjadors escolars per garantir el dret dels infants a una
alimentació adequada.

La situació econòmica que vivim de greu crisi i recessió
econòmica, de manca de treball, de forta precarietat i
estacionalitat laboral, de creixement del nombre de treballadors
que han esgotat totes les prestacions, i de famílies amb tots els
seus membres actius a l'atur, fa més necessari i urgent que mai
la protecció dels infants, l'alta taxa de pobresa infantil també a
les nostres illes, obliga a l'acció, i per tant habilitar els
mecanismes necessaris per garantir el dret bàsic a l'alimentació
de tots els infants de la nostra comunitat.

Les dades són dures:

- La taxa de risc de pobresa infantil a les nostres illes se situa
en el 29,1% el 2011 (un 35,8% d'acord amb les dades de
l'Estratègia europea 2020). Són aproximadament 52.800 infants
afectats.

Mallorca: 41.800 infants
Menorca: 4.625
Eivissa: 5.990
Formentera: 400

- L'1,8% dels menors de 16 anys de les nostres illes pateix
privacions materials que afecten la seva alimentació, en concret
quasi 3.300 infants afectats.

Mallorca: 2.585
Menorca: 286
Eivissa: 370
Formentera: 25

- La població a les nostres illes amb mancances materials
severes és el 3,2% del total de la població, el que implica més
de 35.000 persones.

Mallorca: 28.000
Menorca: 3.000
Eivissa: 4.400
Formentera: 340

- Les famílies amb tots els seus membres actius a l'atur són
al II trimestre del 2013, 36.300 famílies a les nostres illes.

- Els treballadors aturats que han esgotat les prestacions en
ple mes de juny són 55.065, ja són el 57% dels demandants de
feina.

Mallorca: 44.425
Menorca: 4.340
Eivissa: 5697
Formentera: 247

- L'atur de llarga durada continua mes a mes creixent, és el
40,2% de l'atur, més de 27.800 persones que són a l'atur més
d'un any en ple mes de juliol.

Mallorca: 23.860
Menorca: 1.725
Eivissa: 1.888
Formentera: 37

Davant aquestes dades és obligada l'acció per part de totes
les administracions, per tal de garantir en la nostra comunitat a
tots els infants que no necessitin una alimentació adequada, i per
aquest motiu el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
convocar, resoldre i pagar les ajudes o beques de menjadors
escolars abans de l'inici de curs escolar.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
condicionar la convocatòria i la partida pressupostària d'ajudes
per a menjadors escolars al es necessitats socials i econòmiques
existents per garantir que tots els alumnes, que no tenen
recursos suficients per pagar l'accés a aquest servei, rebin ajuda.

3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
fomentar l'accessibilitat econòmica als serveis de menjador de
les escoletes infantils per als fillets de 0 a 3 anys que es trobin
en situacions socioeconòmiques desfavorides.

4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
desenvolupar protocols de detecció de casos de malnutrició
infantil a escala local que comptin amb la implicació dels
serveis socials, els centres escolars i altres serveis que s'ocupin
de l'atenció als infants.

Palma, a 4 de setembre del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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.

No discriminació als tractaments de reproducció humana
assistida.

El mes d'abril de 2013, la Conselleria de Salut de les Illes
Balears, mitjançant el Servei de Salut, va dictar els "Criteris
d'aplicació de la Circular 03/09, sobre fecundació in vitro (FIV)
i inseminacions artificials". Es fixen criteris com excloure les
parelles reconstituïdes amb qualque membre amb un fill previ,
limita a quatre inseminacions i a tres els FIV, només afecta les
dones menors de 38 anys i estableix una clara discriminació en
l'accés i els recursos destinats cap a les dones sense fills i a la
parella homosexual sense procés patològic. Aquests criteris
inclouen prioritats diferents a l'accés i els recursos, del 90 i del
10% respectivament.

El passat mes de juliol, el Ple del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud va decidir modificar la cartera
comuna bàsica de serveis assistencials de reproducció humana
assistida. Defineixen els tractaments de reproducció assistida
com aquells que tenen la finalitat d'ajudar a aconseguir la
gestació en aquelles parelles amb impossibilitat de fer-ho de
forma natural, no susceptibles a tractaments exclusivament
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farmacològics, o després del fracàs dels mateixos. també es diu
que només tindran caràcter terapèutic o preventiu. Aquesta
proposta afecta les dones menors de 40 anys.

La mateixa proposta aprovada defineix que els tractaments
terapèutics es faran a les parelles amb diagnòstic d'esterilitat,
definida "com l'absència de consecució d'embaràs després de 12
mesos de relacions sexuals amb coit vaginal sense la utilització
d'anticonceptius" i un necessari estudi d'esterilitat previ després
d'un any de relacions sexuals no protegides. Està molt clar,
només vol tractar-se l'esterilitat/infertilitat.

Ambdues decisions suposen elements clars de discriminació
per raó de sexe, d'orientació sexual o de forma de família.
Exclouen les dones homosexuals, les dones soles i les famílies
reconstituïdes.

Permetre accedir a aquesta prestació només a parelles
formades per un home i una dona és una discriminació vetada
per la Constitució espanyola (CE). Aquests acords parteixen
d'un criteri de la infertilitat molt restrictiu, dirigit exclusivament
a la impossibilitat de la reproducció en parella heterosexual, que
suposa una limitació per les parelles i matrimonis homosexuals
i per les dones soles.

A Espanya està proclamada la constitucionalitat del
matrimoni homosexual i des d'un concepte i un enteniment
avançat de la infertilitat, des de la dignitat de la persona
recollida a la nostra CE, hem d'entendre que també afecta la
d'aquelles dones que desitgen ésser mares i la seva situació no
els permet concebre per si mateixes. També la CE proclama el
dret a la salut, recull el dret a la igualtat i la no discriminació per
raó de sexe. 

La Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l'embaràs, empara el
desenvolupament de la sexualitat i la capacitat de procreació
directament vinculada a la dignitat de la persona, a la intimitat
i a l'autonomia personal. Aquesta Llei 2/2010 garanteix els drets
fonamentals en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva i
defineix aquesta com "la condició de benestar físic, psicològic
i sociocultural en els aspectes relatius a la capacitat reproductiva
de la persona, que implica que es pugui tenir una vida sexual
segura, la llibertat de tenir fills i de decidir quan tenir-los".
També contempla l'accés als mètodes per regular la fecunditat
i a les pràctiques clíniques efectives de planificació de la
reproducció, eliminant tota forma de discriminació.

Som davant una decisió ideològica i no mèdica,
inconstitucional doncs està basada en una visió determinada de
la reproducció humana, sempre basada en la parella
heterosexual i una discriminació per orientació sexual, en el cas
de les lesbianes i a una discriminació per la situació personal de
les dones soles. La CE prohibeix la discriminació per orientació
sexual i al nostra país ja hi ha sentències en aquest sentit.

De la mateixa manera aquesta decisió als tractaments de
reproducció humana assistida suposen ruptura en l'equitat i en
l'accés, perquè qui no reuneixi aquests criteris restrictius i
discriminatoris i tingui diners sempre podrà acudir a fer un
tractament a la sanitat privada, perquè des d'un punt legal no hi
ha problema. Així doncs, el Ministeri de Sanitat, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud i la Conselleria
de Salut, prenen un acord on la discriminació en l'accés existeix.

Andalusia, Astúries, Canàries i el País Basc ja han
manifestat que aplicaran normes que no suposin exclusió o
discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o de forma de
família.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja els criteris de la
Conselleria de Salut i l'acord del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de la Salud en relació als tractaments de
reproducció humana assistida perquè suposen exclusió o
discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o de forma de
família.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la maternitat lliurament decidida
i els drets fonamentals en l'àmbit de la salut sexual i
reproductiva.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l'equitat i l'accés als tractaments de
reproducció humana assistida i sense aplicar criteris d'exclusió
o discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o de forma
de família.

Palma, a 5 de setembre del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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 de Cultura, Educació
i Esports.

Suport a la comunitat educativa davant el tracte antidemocràtic
del Govern.

Exposició de motius

El Govern de les Illes Balears està entestat a imposar un
decret de Tractament Integral de Llengües que compta amb una
oposició unànime de tota la comunitat educativa. Les raons de
l'oposició han estat exposades a bastament, des de tots els
estaments del món de l'educació a les Illes Balears sense que el
Govern no hagi donat el més mínim senyal de voler entrar en
diàleg amb el sector ni de voler consensuar les seves polítiques
en matèria d'educació.
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Existeix una coincidència generalitzada en el fet que el TIL
no ha estat motivat per cap tipus de causa pedagògica ni parteix
de la voluntat de millora del sistema educatiu a les Illes Balears,
sinó que s'emmarca dins l'ofensiva contra la llengua catalana
que preconitza el Govern presidit per José Ramón Bauzá des del
principi de la legislatura. Per això, mentre des de tots els
estaments de l'àmbit de l'educació s'ha afirmat que el TIL no
només no contribuirà a rebaixar el fracàs escolar sinó que
probablement l'augmentarà, el Govern s'entesta a mantenir-lo i
a no rectificar.

La destitució i expedient a tres directors de Menorca a causa
de l'elaboració -i aprovació pel consell escolar dels respectius
instituts- d'un projecte lingüístic de centre des de l'autonomia
que la lleis els reconeix ha causat profunda indignació i
consternació entre la comunitat educativa.

Amb aquesta actuació, el Govern elimina l'autonomia dels
centres i destrueix la capacitat de decisió dels estaments
educatius, representats als consells escolars. Son els consells
escolars els que poden prendre les decisions democràtiques als
respectius, atenen les postures dels diferents estaments
representats. Des de l'àmbit sindical, s'ha parlat de cop d'estat de
la conselleria contra la democràcia interna als centres educatius.

L'actitud de la Conselleria d'Educació de confrontació amb
la comunitat educativa, de repressió d'aquells que no
combreguen amb els seus punts de vista i d'eliminació de
mecanismes democràtics, previsiblement, portarà a un augment
de la conflictivitat, en un àmbit on aquesta ha estat
profundament atiada des del Govern.

La repressió contra els directors dels centres ha començat
per Menorca, però previsiblement continuarà a la resta de les
illes, tenint en compte que a totes les Balears s'han elaborat
projectes lingüístics que, des del punt de vista del Govern, no
assumeixen el decret del TIL. Davant la situació, ja s'ha produït
la dimissió de les directives de diversos instituts a l'illa de
Mallorca.

El Govern, en tot aquest procés, a més de no tenir en compte
els mecanismes democràtics de decisió als centres, no ha
observat ni els terminis imprescindibles per poder complir les
seves pròpies ordres, donat que, en exigir la rectificació,
pràcticament no donava temps per poder-la elaborar.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a totes les
directives dels centres d'educació de les Illes Balears que,
d'acord amb el que disposa la llei i amb la presa democràtica de
decisions als centres, han elaborat projectes lingüístics de centre
amb el suport dels respectius consells escolars. El consell
escolar és l'òrgan de direcció on hi ha representats els diferents
estaments del centre i que es troba qualificat per prendre les
decisions democràtiques que afectin l'activitat educativa a cada
escola o institut.

2. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no hagi acceptat les decisions preses
democràticament dels consells escolars de centre, sinó que hagi
bandejat aquest organisme sense contemplacions. Amb el
bandejament del consell escolar de centre es liquida la presa de
decisions democràtica als centres educatius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tornar endarrere els expedients disciplinaris
oberts a tres directors d'institut de Menorca i a no obrir-ne cap
altre pels mateixos motius que els han estat oberts a ells.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar amb els diferents estaments de la
comunitat educativa qualsevol projecte nou que afecti el sector,
tot tenint en compte l'opinió dels professionals i dels experts, i
posant-la per davant de les seves posicions polítiques
partidistes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el decret del TIL, tot tenint en compte
que s'enfronta a l'oposició de tota la comunitat educativa i és
enèrgicament rebutjat pels professionals i pels experts.

Palma, a 2 de setembre del 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 5524/12, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a política
general esportiva. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

L'absència d'iniciativa en política esportiva per part de la
Conselleria de Turisme i Esports en aquesta legislatura és
alarmant. Resultant convenient que per part del responsable en
la matèria es donin explicacions sobre la política general que
en matèria d'esports se pretén desenvolupar. Per tot això, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria d'esports.

La política esportiva del Govern per a aquesta legislatura en
matèria esportiva serà:
• Fer de l'esport un dels productes turístics per promocionar

i apostar per la celebració, en colAlaboració amb el sector
privat, d'esdeveniments esportius que suposin un plus per al
turisme i per a l'esport i que contribueixin a la
desestacionalització.

• Donar suport a tots els àmbits de l'esport des de l'esport
d'elit fins a l'esport base, així com l'esport per a persones
amb discapacitat, finançant programes d'ajuda a esportistes
i equips de Balears, trasllats entre illes i esdeveniments
esportius.
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• Impulsar l'Escola Balear de l'Esport, ara Fundació per a
l'Esport Balear, com a centre docent de l'administració
esportiva, que té com a objectiu final la promoció i el
desenvolupament de l'esport balear, individual, colAlectiu i
d'alt nivell, així com la impartició de la docència en el camp
de l'esport i la formació d'esportistes.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6193/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a pobresa
de la societat. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2012).

L'informe de la UNICEF 2012 i la memòria de Càritas
2011 assenyalen que la situació de la població en situació de
pobresa és cada vegada més preocupant i que son cada vegada
més famílies amb presència de menors que no poden cobrir les
necessitats bàsiques. Des de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, es té previst realitzar algun pla de xoc o
d'urgència per intentar reduir aquesta problemàtica?

Es crearà un òrgan de control i investigació en matèria
d'infància, Observatori de la infància de les Illes Balears, el qual
s'encarregarà de crear diferents comissions tècniques que
recolliran, avaluaran i interpretaran les dades a més de donar
resposta i crear iniciatives per palAliar aquest fet.

Palma, 3 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6784/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias , relativa a compliment
de la Llei de suport als emprenedors. (BOPIB núm. 64, de 21
de setembre de 2012).

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Educació per donar compliment a l'article 3 de la Llei
2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors durant el curs
2012-2013? En concret, quines adaptacions curriculars
concretes ha dut a terme? Quins materials d'educació per al
professorat ha generat? Quins mòduls pràctics i teòrics de
creació s'han dissenyat per a tots els cicles de la formació
professional? Com s'ha articulat la millora de la comunicació
amb les empreses, amb l'objectiu d'adequar la formació a les
necessitats reals d'aquestes, i amb els sectors emergents? 

Els programes Creant emprenedors a l'escola (Educació
Infantil) i Emprendre a la meva escola (Educació Primària),
aquests programes s'han inclòs a les PGA i no han necessitat
adaptació curricular, els ha de dur a terme el tutor de l'alumne.

Cada professor té un material didàctic per dur a terme
d'activitat, el llibre Emprendre a l'escola, que utilitza com a fil
conductor per a la creació, organització i gestió d'una
cooperativa escolar de fabricació de productes, editat en
castellà, català i anglès, més una plataforma web i

l'assessorament on line i in situ per part dels tècnics de l'IDI
(Conselleria d'Economia i Competitivitat). 

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7025/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans , relativa a projecte
PROA. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

En quin estat es troba el nou projecte de PROA?

Actualment el finançament del programa és estatal. El
Ministeri d'Educació aporta el fons i les comunitats autònomes
duen la terme la coordinació i fan el seguiment del programa i
del seu desenvolupament.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7575/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Cosme Bonet i Bonet , relativa a sector lleter.
(BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

Quines mesures ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per donar suport al sector lleter a les
Illes Balears?

S'han impulsat el pagament de totes les ajudes pendents (que
no és poc) i darrerament la gestió personal del conseller per
posar en contacte els productors industrials amb els compradors
de llet.

El que s'ha fet és mantenir les ajudes que hi havia, entre les
quals s'ha de destacar el manteniment del Proalfa (subvenció
d'alfals deshidratat de PLANDISA), de les ajudes al control
lleter, els laboratoris professionals (LIBAL i ILACME), el
sanejament ramader, etc.

També s'ha de mencionar la potenciació de la línia de valor
afegit amb la finalitat de potenciar les inversions en el sector
agrari. 

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7735/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán , relativa a malalts
mentals amb dependència (II). (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quantes persones amb malaltia mental han vist denegada
la solAlicitud de qualsevol tipus d'ajuda que atorga la Llei de
dependència per manca de reconeixement com a persones
dependents?
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2007: 15 persones.
2008: 105 persones.
2009: 82 persones.
2010: 79 persones.
2011: 93 persones.
2012: 162 persones.
2013: 57 persones han solAlicitat ajuda de dependència sense

obtenir grau i havent estat diagnosticades amb un trastorn
mental i de comportament, segons codi CIE 10.

Palma, 3 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7785/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán , relativa a mesures
obertes dels menors. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

La seva aposta per l'execució de mesures obertes dels
menors, suposaran una reducció de places en els centres
d'internament en règim semiobert o tancat de menors?

No, en cap cas de moment.

Palma, 3 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7787/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán , relativa a personal
d'UTASI. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quin és el personal que desenvolupa les seves tasques a la
UTASI a l'any 2011 i  a l'any 2012?, detalleu noms.

Elena González i Hernández i Carolina Moñino i Bermejo.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7798/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán , relativa a registre
unificat de maltractament infantil. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social per tal que els ajuntaments puguin adaptar-se
i implantar el Registre unificat de maltractament infantil?
Quins són els ajuntaments que no el poden utilitzar per
problemes tècnics?

Registre unificat de maltractament infantil

Per a la gestió d'aquest registre s'ha creat una aplicació
informàtica que permet notificar via electrònica des de tots els
àmbits (sanitari, social, educatiu i policial).

Igualment permet que tant els serveis socials comunitaris
(Atenció Primària) com els serveis especialitzats en protecció
de menors (consells insulars), receptors de aquestes
notificacions, gestionen el seu registre.

Els municipis que estan inclosos en el consorci informàtic
local tenen accés a la xarxa de via SARA i els que no estan
inclosos en el consorci hi accedeixen mitjançant un altre sistema
via internet.

Des de la conselleria un equip multidisciplinar treballa  per
a 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 de maltractament infantil, elaborades de manera
específica per a cada àmbit.

• Formació i informació dirigida als professionals.
• Gestió del Registre Unificat en casos de Maltractament

Infantil de les Illes Balears (RUMI).
• Coordinació de tots els sectors implicats.
• Formalització de convenis de colAlaboració amb els diferents

sectors 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 centralitzat totes les dades
del RUMI a l'àmbit nacional.
Cap municipi ni consell insular de les Illes Balears no ha

deixat d'accedir al RUMI per problemes tècnics. Al principi
alguns municipis varen tenir problemes de connexió a la xarxa
de la CAIB, però es va solucionar.

Palma, 18 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 8183/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a borsí
tècnic d'ocupació i mercats de treball. (BOPIB núm. 70, de 2
de novembre de 2012).

Quin és l'empara legal i quins criteris han seguit per agafar
gent del borsí de les oposicions de tècnic d'ocupació i mercat
de treball per cobrir interinament els llocs de tècnic de grau
mitjà de la RLT del SOIB als quals prèviament se'ls ha eliminat
aquesta especialitat i s'han posat requisits de tres cursos de
diverses titulacions?

La Conselleria d'Administracions Públiques va respectar
escrupolosament la normativa d'aplicació, la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual
s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari al
servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
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Palma, 15 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 9370/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a obres xarxa
d'instalAlacions juvenils. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
2012).

Quines són concretament les obres considerades
necessàries per al compliment de la seguretat de les
instalAlacions i del bon funcionament de la Xarxa
d'InstalAlacions Juvenils que s'han realitzat i projectat durant
l'any 2012, segons resposta de la conselleria de 28 de setembre
de 2012? Indicau instalAlació a la qual afecta i cost de l'obra

Les obres considerades necessàries per al bon funcionament
de l'alberg  per un tema de seguretat és la intervenció de la
cobertura per evitar filtracions d'aigua, ja que segurament no
disposem de sistemes d'impermeabilització.

La intervenció s'ha de realitzar a l'alberg de La Victòria, està
previst que es realitzin aquestes obres el mes de setembre-
octubre, quan acabi la temporada i ocupació de l'instalAlació.

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 10246/12 i 10247/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI i VII).
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma que hagin de ser abonades per l'Ib-salut?,
desglossat per clínica privada i  mes, des de dia 1 de gener fins
a dia 31 d'octubre de 2012.

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per a la realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
que s'han realitzat a les clíniques privades autoritzades a la
nostra comunitat autònoma?, desglossat per clínica privada i
mes, des de dia 1 de gener a dia 31 d'octubre de 2012. 

1 de gener 2012 - 31 desembre 2012

Nombre interrupcions voluntàries d'embaràs

Abonats directament a la
clínica

Abonats mitjançant
reintegrament

Médico Aragón 23 46

EMECE 27 104

Aurora Clínic 13 21

TOTAL 63 171

Quantitat econòmica abonada directament per l'Ib-salut a les
clíniques privades autoritzades per la realització d'interrupcions
voluntàries d'embaràs

1 de gener de 2012 - 31 de gener de 2012

Médico Aragón 48.470

EMECE 50.495

Aurora Clínic 17.340

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 10895/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a béns
immobles Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm. 82, de
18 de gener 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Institut Balear de la Joventut en el
marc del Pla financer de reequilibri.

L'Institut Balear de la Joventut no és propietari de cap
instalAlació juvenil ni de cap immoble, per la qual cosa no pot
preveure cap alienació.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 10931/12 i 11048/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació Menorquina de
l'Òpera i de la Fundació de l'Àrea de Creació Acústica (ACA).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Menorquina de l'Òpera
en el marc del Pla financer de reequilibri. Relació de béns
immobles que s'han alienat per part de la Fundació Àrea de
Creació Acústica (ACA) en el marc del Pla financer de
reequilibri.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 215/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a feines de REBERSEC,
SL per a l'IBANAT. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener 2013).

Quines feines concretes ha realitzat l'empresa REBERSEC,
SL per a l'IBANAT? Expediu còpia de la factura.

La feina que realitza l'empresa REBERSEC, SL és la neteja
de la roba blanca del refugi de Binifaldó. 

Es trameten, adjuntes, còpies de les factures.

Palma, 15 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Les còpies adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 395/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a tarifes transport
públic interurbà a Eivissa. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013).

Arran de la publicació de l'Ordre del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 27 de juliol de
2012, sobre el règim de tarifes màximes obligatòries dels
serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers
en vehicles de turisme que es desenvolupen en el territori de
l'illa d'Eivissa. BOIB 111, de 2 d'agost de 2012. És coneixedor
el Sr. Conseller del malestar que existeix dins el colAlectiu de
taxistes d'Eivissa degut a què no s'ha pogut aplicar la pujada
de tarifes per a l'any 2012, atesos els errors en la redacció
d'aquesta ordre? Aquesta ordre també regula el màxim
especial de recollida de viatgers a l'illa d'Eivissa. Quins
fonaments normatius s'han aplicat en l'aprovació de l'Ordre?
Les tarifes que aprova l'Ordre no només corresponen als
serveis interurbans, sinó també als serveis urbans, donat que
es tracta d'una tarifa única d'àmbit insular. La Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori té competències en
l'aprovació de tarifes urbanes? En quina normativa es basaria
en cas afirmatiu? Els consells d'Eivissa i de Menorca tenen
competències per aprovar àrees territorials de prestació
conjunta i plans d'actuació sobre règims específics de recollida
de viatgers, en aplicació dels articles 126 i 127 respectivament
del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres
(ROTT)? En cas de no tenir aquestes competències, té previst
el Govern la seva cessió en la futura Llei de transports
autonòmica?

És cert que l'ordre de tarifes de 2012 no s'ha aplicat. Es
continuen aplicant les tarifes de l'Ordre de 2009. Però no a
causa dels errors als quals alAludeix, que es varen aclarir amb el
consell insular arrel dels punts de disconformitat amb la
mateixa, formalitzats per les associacions de taxistes d'Eivissa.

Aquesta Ordre es redactà a petició del Consell Insular
d'Eivissa, amb una proposta efectuada pel consell, acordada
amb els ajuntaments i les associacions del sector. Es
confeccionaren els corresponents esborranys que es varen
trametre al consell; un cop obtingut el vist i plau del mateix, es

dugué a la preceptiva Comissió de Viatgers on, entre d'altres, hi
tenen representació les associacions del sector, ningú s'hi oposà,
ni va fer cap tipus d'apreciació sobre l'esmentada Ordre, per la
qual cosa es dugué a firma del conseller per a la seva publicació.

Publicada l'Ordre de 27 de juliol de 2012, el mes d'agost, el
consell insular va trametre a la Direcció General de Transports
un escrit amb els punts de disconformitat de les associacions
majoritàries dels distints municipis de l'illa respecte l'ordre, que
es respongueren mitjançant escrit de la cap del servei
d'Ordenació, amb la conformitat del director general de
Transports, de data 31 d'agost, concretant-se els punts de
disconformitat.

Tramès aquest escrit de la Direcció General de Transports,
de 31 d'agost de 2012 al consell insular per dunar una resposta
a les associacions, no es va solAlicitar cap altre aclariment ni
modificació de l'ordre.

Respecte que, tal com diu, aquesta ordre regula el règim
especial de recollida de viatgers a l'illa d'Eivissa, hem de
puntualitzar que aquesta ordre no regula aquest règim,
simplement el recull a l'exposició de motius.

El règim especial de recollida de viatgers, s'autoritzà
mitjançant l'Ordre de 27 de febrer del conseller de Foment
(BOIB, núm. 36, de 25 de març de 1997, que habilita als titulars
d'autoritzacions VT a efectuar recollida de viatgers a qualsevol
municipi de l'illa, amb independència de què el servei s'iniciï en
el municipi de residència de l'autorització.

Va ser mitjançant l'Ordre de la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, de 14 de maig de 2004, que
s'unificaren en un règim unitari les prestacions urbanes i
interurbanes a l'illa d'Eivissa, el que es continuà a les
esmentades ordres de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, de 26 de maig de 2005 i de 30 de juny
de 2006, establint un procediment de revisió de les tarifes, amb
la necessitat de disposar de l'acord exprés de cada ajuntament
per poder fer una proposta de modificació de l'Ordre que les
regula des del Consell Insular d'Eivissa.

Establerta aquesta tarifa única, el conseller dictà l'Ordre de
27 de juliol de 2012, en exercici de les competències  conferides
pel Decret 12/2011, de 18 de juny, modificant pel Decret
23/2011, de 5 d'agost, del President de les Illes Balears,  pel
qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l'administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Els consells insulars de Menorca i Eivissa tenen les
competències que les ha delegat el Govern de les Illes Balears,
en virtut de la Llei 13/1998, de 23 de desembre d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de transport
terrestre.

En concret, respecte a l'aprovació d'àrees de prestació
conjunta, atès que el propi Reglament de la Llei d'ordenació de
transport terrestre, a l'article 126.2, habilita a l'òrgan competent
per a l'expedició de les autoritzacions de transport interurbà a
l'establiment d'aquestes àrees i igualment, respecte als plans
d'actuació sobre règims específics de recollida de viatgers,
prevista a l'article 127, entenem que l'òrgan competent per a
l'expedició de les autoritzacions interurbanes, en aquests casos
els consells insulars d'Eivissa i de Menorca, tenen en principi
aquesta competència, sempre que no s'estableixi un règim que
suposi majors restriccions que les previstes a la normativa, en
aquest cas, estatal, d'aplicació i que per raó de la transcendència
que pugui tenir la matèria, no sigui necessari establir uns criteris
comuns a tota la comunitat autònoma, cas en el que l'òrgan
competent seria el Govern de les Illes Balears, en aplicació de



BOPIB núm. 114 - 13 de setembre de 2013 6579

l'article 58.3 de l'Estatut d'Autonomia, aprovat per la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

Palma, 18 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 449/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Xarxa
assistencial a la CAIB. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

En quina situació es troba l'estudi dels recursos i serveis
que necessita la xarxa assistencial de la CAIB?

Es troba en fase prèvia a la definició del pressupost de 2014.

Palma, 3 de maig de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 662/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació del
professorat (I). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer 2013).

Quines mesures s'estan prenent actualment per formar el
professorat en llengua anglesa?

S'han posat en marxa diferents modalitats de cursos de
formació:
• Formació bàsica en llengua anglesa que es farà a les escoles

oficials d'idiomes:
- cursos ordinaris de les escoles oficials d'idiomes
- cursos específics per a docents

• Formalització per a l'actualització lingüística a les EOI, als
CEP a través de la xarxa de formació a distància (FAD) i a
l'EBAP.

• Cursos d'immersió a l'estranger a través del Servei
d'Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes
Exteriors de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació Professional.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 663/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació del
professorat (II). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer 2013).

Quins mitjans es pensen aportar en el futur per formar el
professorat en llengua anglesa?

Impulsar la plataforma per a l'autoaprenentatge de llengües.
TIC, es realitzaran cursos on line, formació a distància.
Es farà ús dels centres ja existents per a la formació de

professorat: EOI i CEP.

Altres mitjans de què disposi la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional. 

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 668/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ensenyament en
anglès. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer 2013).

Quin és el professorat de centres públics, tant de primària
com de secundària, amb la titulació per ensenyar en anglès a
l'illa d'Eivissa?

El professorat de centres públics, tant de primària com de
secundària, amb titulació per ensenyar anglès a Eivissa és de
1.154. 

Palma, 3 de juny de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 691/13 a 694/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
subvencions a organitzacions professionals agràries (I a IV).
(BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Quins ajuts o subvencions han rebut durant l'any 2011 i
l'any 2012 les organitzacions professionals agràries? Indicant
quantitats i nom de l'organització professional agrària. Per
quins conceptes han rebut ajuts o subvencions durant l'any
2011 i l'any 2012 les organitzacions professionals agràries?
Indicant concepte i nom de l'organització agrària.

Ajuts o subvencions que han rebut durant l'any 2011 les
organitzacions professionals agràries.

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 7 de març de
2011, per la qual es convoquen ajudes per al funcionament
d'organitzacions agràries de Mallorca dutes a terme l'any 2010
(BOIB núm. 38, de 15 de març de 2011).

-ASAJA Balears 130.655 euros.
-Unió de Pagesos de Mallorca   73.548 euros.
-Associació Intersectorial Agrària   27.062 euros.

Ajuts o subvencions que han rebut durant l'any 2012 les
organitzacions professionals agràries.

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 de juny de
2012, per la qual es convoquen ajudes per al funcionament
d'organitzacions agràries de Mallorca dutes a terme l'any 2011
(BOIB núm. 93, de 28 de juny de 2012).

-ASAJA Balears 148.329 euros.
-Unió de Pagesos de Mallorca   71.195 euros.
-Associació Intersectorial Agrària   19.572 euros.
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Palma, 14 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 697/13 i 698/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
subvencions a agricultura ecològica (I i II). (BOPIB núm. 85,
de 8 de febrer de 2013).

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 827/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a pesca
del jonquillo (II). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

Com valora la situació dels pescadors del jonquillo que
aquesta temporada no han pogut sortir a pescar-lo?

La situació dels pescadors del jonquillo la valoram
positivament des del moment que la campanya del 2013 es va
desenvolupar amb normalitat a partir del 4 de febrer i amb uns
resultats especialment bons.

Palma, 1 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 862/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a institut Santa
Margalida (IV). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer 2013).

Hi haurà noves ofertes educatives i, si n'és el cas, quines,
en matèria de formació professional per al curs 2013-2014 a
l'IES Santa Margalida?

S'estan duent a terme gestions per tal d'implantar nous cicles
formatius a l'IES Santa Margalida per al curs 2013-2014.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 864/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a Escola Elionor Bosch
de Santa Margalida (II). (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer
2013).

A la part posterior de l'Escola Elionor Bosch de Santa
Margalida hi ha un mur que amenaça caure. Hi ha previsió
d'invertir-hi?

Primer.- El problema ve donat perquè el talús del solar del
costat pressiona el mur de contenció del centre.

Segon.- Tant el centre com el solar del costat són de
titularitat municipal.

Tercer.- L'IBISEC ja va emetre informe tècnic al 2010  on
es posava de manifest que l'ajuntament estudiava la possibilitat
d'intervenir en el talús; de fet, hi ha un projecte tècnic redactat
pels tècnics municipals per esmenar aquest problema.

Quart.- L'ajuntament, com a titular tant del CEIP com del
solar que provoca el desperfecte esmentat, no ens ha comunicat
quines actuacions té previst realitzar per esmenar-ho.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 883/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (V). (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer 2013).

Hi haurà hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc, especificat per mes, des de dia 1 de novembre de 2012 a
dia 31 de gener de 2013?

A l'hospital Verge de la Salut hi ha hagut cada mes
ginecòleg/ginecòloga des de dia 1 de novembre de 2012 a dia 31
de gener de 2013.

No existeix cap hospital que es digui Verge de Lluc. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 981/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a índex de comprensió
lectora. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Quin pla té previst la conselleria per combatre els índexs
tan baixos d'alumnes excelAlents en comprensió lectora?

Pla de suport a la lectura i l'escriptura. Enguany la
conselleria publicarà un microsite amb estratègies per treballar
la lectura i l'escriptura al segon cicle d'educació primària.
També s'inclourà un ventall d'activitats per ajudar als docents a
treballar aquesta competència. Els docents podran trobar
documents i vídeos dels ponents del curs de postgrau "Expert
universitari/ Experta universitària en desenvolupament de
competències en lectura i escriptura en el segon cicle de
primària". Així com activitats realitzades pels alumnes que
dugueren a terme aquest curs, entre d'altres.

Servei d'atenció a la diversitat. L'equip de suport dels centres
elabora plans per millorar l'adquisició de la lectura i l'escriptura
des dels departaments d'orientació d'educació secundària es
fomenta l'organització de tallers específics per treballar la
competència lectora, l'adquisició de vocabulari, la
disortografia... La majoria de centres sostinguts amb fons
públics disposen d'un mestre d'audició i llenguatge, el qual té
com a tasca, entre d'altres, de participar, colAlaborar i proposar
programes per a la millora de la comunicació i el llenguatge,
tant oral com escrit.
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Biblioteques escolars. Des de la conselleria es dóna suport
tècnic als centres de cara a l'organització i gestió de les
biblioteques escolars. És un recurs educatiu per al centre.
L'objectiu és que la biblioteca sigui un lloc on poder treballar
totes les assignatures. Hi ha una pàgina web allà on els docents
poden trobar suport, recursos i enllaços de diferents biblioteques
escolars.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 986/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE gener
2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer 2013).

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

Durant el mes de gener de 2013 s'han realitzat 143
interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics.

El mes de gener de 2013 s'han realitzat 25 interrupcions
voluntàries de l'embaràs a les clíniques autoritzades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 1012/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ERO a IB3. (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears sobre
els expedients de regulació d'ocupació que estan afectant als
treballadors de les empreses concessionàries de l'Ens Públic
de Ràdio i Televisió de les Illes Balears?

La revisió dels contractes de proveïdors d'IB3 tenen per
objecte l'optimització dels recursos contractats, per tant, en els
casos on es rebaixa el personal contractat s'intentarà que no
afecti finalment, i en la mesura del que és possible, a la
prestació del servei.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 1013/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ERO a IB3 (2).
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Com repercutiran els expedients de regulació d'ocupació
de les empreses concessionàries de l'EPRTVIB en la qualitat
del servei públic d'IB3?

Si bé és cert que l'escenari econòmic financer actual obliga
a les comunitats autònomes a prendre decisions inajornables,
també ho és que en l'àmbit privat no pot ser aliè a aquest esforç
promogut des de les administracions públiques, amb l'únic
objectiu d'una millora final de la qual tota la societat es pugui
beneficiar. En qualsevol cas, no es mantindran serveis que no es
puguin pagar.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 1131/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a ajudes per a la
reantenització. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Sr. Conseller de Presidència, té intenció el Govern d'ajudar
econòmicament als usuaris en la nova "reantenització" de la
TDT prevista per l'Estat?

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència no adoptarà
cap decisió respecte a la qüestió plantejada a la pregunta RGE
núm. 1131/13, atenent circumstàncies jurídiques que han
motivat la paralització temporal de la implantació del pacte
sobre el dividend digital per part del Govern d'Espanya, en
concret:
1. La Sentència del Tribunal Suprem 442/2010, de 27 de
novembre de 2012, per la qual es declara nul l'acord del Consell
de Ministres, de 16 de juliol de 2010, pel qual s'assignava un
múltiple digital de cobertura estatal a cadascuna de les societats
concessionàries del servei  TDT nacional.

El Tribunal Suprem argumenta que la concessió no es va
ajustar a dret en haver-se realitzat "sense la realització de
concurs públic".

2. La declaració de la Comissió Europea, de 19 de juny,
d'incompatibilitat amb la normativa de la UE d'una part de les
ajudes destinades a actuacions dutes a terme entre 2008 i 2010
per a l'ampliació de la cobertura de la TDT a Espanya.

Atès que l'objectiu era procedir el cessament d'emissions
analògiques sense que cap ciutadà perdés l'accés al servei de
televisió, l'Estat va cofinançar, juntament amb les
administracions territorials, l'ampliació de la cobertura en
aquesta àrea, a través de fons gestionats amb les comunitats
autònomes.

Per això, el llavors Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
va signar convenis amb totes les comunitats autònomes i les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, perquè cada comunitat
desenvolupés en el seu territori l'ampliació mitjançant
actuacions com l'adquisició d'equipaments o la contractació de
serveis.
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Actualment, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme està
fent una anàlisi detallada de la decisió comunitària per veure
l'abast de la mateixa i el volum de les ajudes afectades, atès que,
segons la informació ja disponible, quedarien fora actuacions
com els contractes d'adquisició d'equipaments o aquells en què
s'hagi vulnerat el principi de neutralitat tecnològica.

Per tot això, el Govern de les Illes Balears espera que es
resolguin aquestes qüestions. No obstant, el Govern prioritzarà
l'adequació i modificació dels transmissors de repetidors per
garantir l'extensió de la cobertura i l'accessibilitat dels usuaris
als canals TDT genèrics.

Palma, 4 de juliol de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 1424/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Llei d'ordenació
farmacèutica. (BOPIB núm. 89, de 8 de març 2013).

Ha començat a estudiar la Conselleria de Salut en aquesta
legislatura la 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
II 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. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 1447/13 a 1468/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cost
tancament centres de salut a les 17.30 hores (I a XXII).
(BOPIB núm. 89, de 8 de març 2013).

Quina despesa econòmica ha tingut Atenció Primària de
Mallorca en concepte de substitucions, desglossat en metges de
família, pediatres, personal d'infermeria i d'altres
professionals, els anys 2010, 2011 i 2012? A Atenció Primària
de Mallorca, quantes hores s'han contractat de metges de
familia, de pediatre, de personal d'infermeria i d'altre tipus de
personal en concepte d'atenció continuada, des que els centres
de salut tanquen a les 17.30  h fins a dia 28 de febrer de 2013?
A Atenció Primària de Mallorca, quin cost econòmic per hores
de contractació de metges de família, de pediatres i de
personal d'infermeria ha suposat el tancament dels centres de
salut a les 17.30 h fins a dia 28 de febrer de 2013, a cost
d'atenció continuada? A Atenció Primària de Mallorca,

quantes hores més d'han contractat de metges de família, de
pediatres, de personal d'infermeria i d'altre tipus de personal
des que els centres de salut tanquen a les 17.30 h fins a dia 28
de febrer de 2013 als SUAP? Als SUAP d'Atenció Primària de
Mallorca, quins cost econòmic per hores de contractació de
metges de família, de pediatres, de personal d'infermeria i
d'altres professionals ha suposat el tancament dels centres de
salut a les 17.30 h fins  a dia 28 de febrer de 2013, a cost preu
SUAP? Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació de metges de família, de
pediatres, de personal d'infermeria i d'altres professionals ha
suposat el tancament dels centres de salut a les 17.30 h fins  a
dia 28 de febrer de 2013, a cost preu reforç? 

Informe efectes econòmics i de personal amb motiu del nou
horari dels centres de salut. Dades referides al període juliol-
desembre 2012.

Capítol 1. Personal.

1.- Per substitució de personal.
Pediatres
2010: 290.972
2011: 348.307
2012: 334.932
Diferències numèriques

de 2010 a 2011: 57.335
de 2011 a 2012: -13.375

Diferències percentuals
de 2010 a 2011: 19,70%
de 2011 a 2012: -3,84%

Metges de família
2010: 5.031.390
2011: 4.289.838
2012: 3.151.689
Diferències numèriques

de 2010 a 2011: -741.552
de 2011 a 2012: -1.138.149

Diferències percentuals
de 2010 a 2011: -14,74%
de 2011 a 2012: -26,53%

Infermeria
2010: 3.219.959
2011: 2.825.132
2012: 1.766.643
Diferències numèriques

de 2010 a 2011: -394.827
de 2011 a 2012: -1.058.489

Diferències percentuals
de 2010 a 2011: -12,26%
de 2011 a 2012: -37,47%

Altres
2010: 1.838.955
2011: 1.650.693
2012: 1.118.832
Diferències numèriques

de 2010 a 2011: -188.262
de 2011 a 2012: -531.861

Diferències percentuals
de 2010 a 2011: -10,24%
de 2011 a 2012: -32,22%
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Total
2010: 10.381.276
2011: 9.113.970
2012: 6.372.096
Diferències numèriques

de 2010 a 2011: -1.267.306
de 2011 a 2012: -2.741.874

Diferències percentuals
de 2010 a 2011: -12,21%
de 2011 a 2012: -30,08%

2.- Cost econòmic per hores de contractació reforç (personal
SUAP)

Pediatres: 0 euros.
Metges de família: 0 euros.
Infermeria: 0 euros.
Altres: 0 euros.

3.- Cost econòmic per nomenament d'atenció continuada
Pediatres: 0 euros.
Metges de família: 77.650 euros.
Infermeria: 196.166 euros.
Altres: 0 euros.
Total: 273.816 euros.

4.- Cost econòmic per nomenament de personal SUAP
Pediatres: 26.868 euros.
Metges SUAP: 43.207 euros.
Infermera SUAP: 18.635 euros.
Altres: 12.959 euros.
Total: 101.669 euros.

Capítol 2

Les quantitats estalviades en aquest capítol han estat uns
500.000 euros dels quals 370.000 es corresponen amb la minva
de la despesa de consum elèctric. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 1480/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel
Duran i Saurina d'Inca (IX). (BOPIB núm. 89, de 8 de març
2013).

Quan es té previst pagar els programes de reutilització de
llibres al CEIP Miquel Duran i Saurina d'Inca corresponents
als anys 2011 i2012?

Des de la conselleria s'han realitzat els tràmits adients. La
previsió de pagament depèn de Tresoreria.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 1883/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a factures pagades
a REBERSEC, SL. (BOPIB núm. 90, de 15 de març 2013).

A la Conselleria de Medi Ambient: quina ha estat la relació
de factures abonades a l'empresa REBERSEC, SL des de l'any
2003 fins  al'actualitat des de la conselleria o ens dependents
com l'IBANAT?

Adjunts, us remetem la relació de factures que l'IBANAT ha
abonat a l'empresa REBERSEC, SL des de l'any 2003 fins a
l'actualitat.

Palma, 3 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 2327/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori. (BOPIB núm. 91, de 22 de març 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de l'any
2012?

El total de despeses protocolAlàries de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de l'any 2012 és de
6.494,70 euros.

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4055/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a retallades en
campanya d'incendis (II). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013).

Quines garanties dóna el conseller perquè la campanya
d'incendis d'enguany no se'n ressenti, de les retallades de
personal públic als espais naturals?

No s'ha retallat personal destinat a la prevenció i extinció
d'incendis.

Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4077/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a inversions
turístiques (I). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quin és el nivell d'execució dels 150 milions d'euros
d'inversions turístiques a les illes que el Govern va anunciar i
confirmar?

Preg que especifiqui a quins projectes concrets es refereix la
seva pregunta.

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. 4078/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a inversions
turístiques (II). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quin és el pressupost de cada un dels projectes d'inversió
turística presentats per la nostra comunitat per ser finançats en
la convocatòria del 2012 del FOMIT?

Es va presentar una única solAlicitud, que va tenir
deficiències que no varen ser corregides.

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. 4079/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a inversions
turístiques (III). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quina ha estat la demanda de crèdit a l'Estat per finançar
projectes d'inversió turística hotelera de la nostra comunitat
l'any 2012?

No disposam d'aquesta informació.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols. 

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 4082/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a procés
d'amortització de places (I). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013).

Pensa el Govern paralitzar i reconduir el procés
d'amortització de places en el sector públic, qüestionat per la
justícia per no atendre els drets legítims dels treballadors?

No hi ha cap procés d'amortització en marxa actualment.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4083/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a procés
d'amortització de places (II). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013).

Qui és el responsable polític dels processos d'amortització
de places en el sector públic que la justícia declara nuls per no
atendre els drets legítims dels treballadors?

La nulAlitat deriva d'un canvi de criteri d'alguns jutjats, al
marge d'una sòlida doctrina del Tribunal Suprem.

Les decisions adoptades tenien un sòlid fonament jurídic i
no se pot parlar de responsabilitat.

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. 4153/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a suport econòmic
al periodista Nito Verdera. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril
2013).

Té intenció el govern de donar suport econòmic al
periodista Nito Verdera per aprofundir en la seva tesi sobre la
procedència eivissenca de Cristóbal Colón?

A dia d'avui, aquest departament de Cultura no té constància
de cap petició d'ajuts per part del Sr. Nito Verdera per
aprofundir en la seva tesi sobre la procedència eivissenca de
Cristóbal Colón. 

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4352/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acomiadaments
nuls (I). (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Té intenció el Govern de seguir recorrent totes les
sentències que els condemnen per acomiadaments nuls al
sector públic?

És una decisió que haurà d'adoptar cada empresa, segons les
concretes circumstàncies que concorrin en cada cas.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4353/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acomiadaments
nuls (II). (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Ha calculat el Govern quin serà el cost econòmic si es
confirma que prop de 600 acomiadaments del sector públic són
nuls?

No consten en absolut que siguin 600 acomiadaments. El
cost dependrà de les concretes circumstàncies concurrents (sous,
antiguitat, etcètera).

Palma, 9 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4354/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acomiadaments
nuls (III). (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

És conscient el Sr. Conseller de Presidència, que en el cas
de què el Tribunal Suprem confirmi la tesi del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la nulAlitat dels
acomiadaments nuls del sector públic iniciats aquesta
legislatura, s'estarà hipotecant les arques públiques de la
nostra comunitat autònoma?

El Tribunal Suprem és qui ha conformat una sòlida
jurisprudència entorn a les amortitzacions.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 4539/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a acord contra el
frau en el sector de l'hoteleria. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig
de 2013).

Té el conseller previst impulsar en el sector de l'hoteleria
un acord contra la contractació irregular i el laboral, com ja
s'ha fet en el sector del transport discrecional?

Les competències de la CAIB en matèria de treball
corresponen a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.

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. 4637/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a lloguer
d'habitatges per a ús de vacances. (BOPIB núm. 98, de 10 de
maig de 2013).

Està d'acord el conseller amb la reforma de la Llei
d'arrendaments urbans promoguda pel Govern de l'Estat, que
prohibeix el lloguer d'habitatges per a ús de vacances?

La Llei d'arrendaments urbans no prohibeix el lloguer
d'habitatges per a l'ús de vacances, sinó que es remet a la
normativa autonòmica.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 4650/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Pla de
convivència. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

En quin estat d'elaboració es troba el Pla de convivència en
l'àmbit de l'educació que el Govern afirma estar preparant?

Si es refereix a la programació d'objectius de l'Institut per a
la convivència i l'èxit escolar, aquesta està fent feina en
diferents àmbits que es poden consultar a la web: resolució de
conflictes, formació, participació en els organismes estatals
relacionats amb la convivència, participació en els projectes
internacionals.

Si es refereix a l'avantprojecte de llei reguladora de la
convivència i de l'autoritat del professorat, s'està tramitant.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4706/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estatutarització 2010.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig 2013).

Quants treballadors i treballadores va estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2010?
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En el BOIB núm 167, de 18 de novembre de 2010, es va
publicar l'Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de
2010 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat
de 4 de novembre de 2010, pel qual s'estableix el procés i les
condicions de l'oferta d'integració en la condició de personal
estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al
personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis
gestionats pel Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tant, el procediment s'inicià a finals de 2010; durant
aquest any no es va estatutaritzar cap persona de Serveis
Generals (personal funcionari o personal de la CAIB), es varen
desenvolupar els esmentats processos durant els anys 2011 i
2012.

Palma, 5 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 4707/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estatutarització 2011.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig 2013).

Quants treballadors i treballadores va estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2011?

Durant l'any 2011 es varen estatutaritzar 404 persones de
Serveis Generals, pel que fa  a la resta de personal de la CAIB,
ho podeu consultar a les conselleries pertinents.

Palma, 3 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 4709/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estatutarització 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig 2013).

Quants treballadors i treballadores preveu estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2013?

Actualment no hi ha cap convocatòria d'estatutarització en
marxa.

Palma, 5 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 4787/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (VI). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig 2013).

Quina és la relació d'empreses a cadascuna de les Illes que
s'han acollit a la subvenció del 50% dels costs de la Seguretat
Social corresponents als treballadors fixos discontinus que al
sector turístic treballaven el novembre del 2012?

No s'hi ha acollit cap empresa.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 4789/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (VIII). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig 2013).

Per quants treballadors a cadascuna de les Illes s'ha
subvencionat a les empreses amb el 50% dels cost de la
Seguretat Social per treballar al sector turístic el novembre del
2012?

No s'ha subvencionat cap empresa amb el 50% del cost de
la Seguretat Social. Per tant, el nombre de treballadors és zero.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 5096/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a promoció turística
als consells. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Què ha canviat respecte a fa dos mesos perquè el Govern
hagi canviat d'opinió respecte del traspàs de la promoció
turística als consells insulars?

El Govern no ha canviat d'opinió. Sempre defensarà el
desenvolupament estatutari. I, en aquest cas concret, quant a les
transferències de les competències en matèria de promoció
turística, el Govern sempre ha mantingut que es faran efectives
en el moment en què es consideri que es puguin transferir amb
eficàcia i eficiència.

Palma, 28 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 5156/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a augment de càrrecs
de confiança. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Com justifica el Govern de les Illes Balears que la
remodelació de l'executiu hagi suposat l'increment d'onze nous
càrrecs de confiança respecte l'equip de Govern nomenat el
2011?

La remodelació de l'executiu es deu a uns objectius molt
concrets a meitat de legislatura i a l'aposta per incentivar
polítiques de competitivitat, econòmiques i també socials. Els
càrrecs són l'estructura mínima necessària per desenvolupar
l'acció directiva i de comunicació amb el ciutadà de dues
conselleries noves. No obstant això, no només no ha augmentat
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el nombre de direccions generals, sinó que s'ha reduït de 31 a
29, quan es partia d'una estructura en l'anterior legislatura de
fins a 66 direccions generals.

Palma, 28 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 5232/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a malalties ramats
de control oficial. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig 2013).

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

Tuberculosi:
Els anys 2008, 2009 i 2011 no es va detectar cap ramat

afectat.
L'any 2010 es va detectar un ramat afectat, amb un animal

infectat.
L'any 2012 es varen detectar 2 ramats afectats amb 2

animals infectats (un de cada ramat).
L'any 2013 s'apliquen actuacions sanitàries contemplades al

Programa nacional d'eradicació de la tuberculosi bovina que
corresponen a les comunitats autònomes amb prevalença de la
malaltia inferior a l'1%.

BrucelAlosi bovina:
Més del 99,8% de les explotacions ramaderes bovines han

obtingut la qualificació sanitària d'explotacions oficialment
indemnes de brucelAlosi bovina i la prevalença de la malaltia és
zero.

Amb aquesta evolució favorable la Conselleria d'Agricultura
va presentar a principis del 2013 a la Comissió Europea
l'expedient per solAlicitar el reconeixement del territori com a
oficialment lliure de la malaltia. Aquest reconeixement s'ha
produït amb la publicació de la Decisió d'execució de la
Comissió 2013/177/UE, de 10 d'abril de 2013.

BrucelAlosi ovina-caprina:
Des de l'any 2010 més del 99,8 de les explotacions ovines i

caprines són oficialment lliures de brucelAlosi (B. mellitensis) i
la prevalença de la malaltia és zero.

Amb la publicació de la Decisió de la Comissió Europea
2010/695/UE, de 17 de novembre de 2010, les Illes Balears
tenen el reconeixement de territori oficialment indemne, la qual
cosa permet que des de l'any 2011 s'apliqui un programa de
vigilància en comptes d'un programa d'eradicació.

Peripneumònia contagiosa bovina:
El territori nacional té l'estatut sanitari de lliure de

peripneumònia contagiosa bovina (Decisió CE de 1994 i
Organització Mundial de la Sanitat Animal, 1994).

Leucosi enzoòtica bovina:
El territori nacional té l'estatut de territori oficialment

indemne de leucosi bovina enzoòtica (Decisió 1999/465/CE) i
lliure (Organització Mundial de la Sanitat Animal).

Malaltia d'Aujeszky:
Atesa la situació molt favorable de malaltia d'Aujeszky,

l'any 2010 es publicà la Resolució de la directora general
d'Agricultura, de 27 de maig de 2010, per la qual es declaren les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera oficialment indemnes de
la malaltia d'Aujeszky.

Mal de les vaques boges (zoonosi):
El nombre de mostres ha disminuït en vista de les opinions

científiques que actualitzen els risc per a la salut humana i
animal. D'acord amb aquesta anàlisi de risc ha anat augmentant
l'edat obligatòria de presa de mostres. La darrera ordre és de
l'any 2011, està previst que es publiqui properament una ordre
per la qual no serà obligatori la presa de mostra a la majoria
d'animals destinats a consum humà.

Llengua blava:
La disminució del nombre d'animals a partir de l'any 2010

es deu a la bona situació assolida en els programes anteriors i
que ha permès baixar el nombre de mostres de vigilància atesa
la situació epizootiològica actual.

Els darrers animals positius daten dels anys 2003-2004.

Palma, 10 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 5233/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a vacunació
bestiar porquí. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig 2013).

A la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori:
quin és el compliment dels programes oficials obligatoris de
vacunació de la malaltia d'Aujeszky al bestiar porquí?

El compliment dels programes oficials obligatoris de
vacunació de la malaltia d'Aujeszky és adequat per tal de
declarar les Illes Balears indemne de la malaltia d'Aujeszky.

Palma, 10 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 5236/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a malaltia de les
vaques boges (ETT). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig 2013).

A la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori:
quant a la malaltia de les vaques boges (ETT): quants
d'animals s'han investigat i quins han estat els resultats?,
quants avisos de ramaders s'han rebut i quants han estat
atesos?, quants efectius de bovins s'han mort a les explotacions
i quants s'han sacrificat a escorxadors?

S'han investigat un total de 1.771 mostres procedents
d'animals remugant, resultat negatiu a totes.

S'han investigat tots els avisos dels ramaders acabant la
majoria amb la presa de mostra i posterior analítica.

El nombre d'efectius bovins morts a explotacions i amb
l'edat obligatòria de presa de mostres ha estat durant l'any 2012
de 627 caps.

Els animals bovins sacrificats als escorxadors i amb l'edat
obligatòria de presa de mostres ha estat durant l'any 2012 de 960
caps.

Palma, 10 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 5237/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a residus carnis.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig 2013).

Què es fa amb els residus carnis dels escorxadors i amb els
animals morts a explotació? i, quin és el cost econòmic dels
tractaments als quals s'haurien de sotmetre?

Els subproductes d'origen animal no destinats a consum
humà (SANDACH) generats s'envien per a la seva eliminació
a plantes de tractament autoritzades mitjançant gestors
autoritzats.

Els cost econòmic del tractament depèn del sistema que
s'utilitza per a la seva eliminació.

Palma, 10 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 5238/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a responsable de
la sanitat animal. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig 2013).

Qui és el responsable de la sanitat animal i qui executa el
Pla nacional d'eradicació?

L'autoritat competent a les Illes Balears en matèria de sanitat
animal és el titular de la direcció general competent en matèria
de ramaderia.

L'execució dels plans nacionals d'eradicació la du a terme el
personal propi de l'administració i des del 2 d'abril de 2012 els
veterinaris responsables de les agrupacions de defensa sanitària.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 5262/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a programa
metodologia AICLE (I). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
2013).

En quants de centres, desglossats per illes, s'impartirà el
pròxim curs la metodologia AICLE que implanta l'ensenyament
d'algunes matèries en anglès?

Durant el curs 2021-2013 un total de 202 centres de
Primària i/o Secundària sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears han impartit ensenyament en anglès d'àrees o matèries
no lingüístiques.

Una vegada que la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats hagi rebut els projectes de tractament integral de
llengües que han d'enviar els centres fins al 21 de juny es podrà
determinar la situació exacta sobre ensenyament AICLE per al
curs escolar 2013-2014.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 5265/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a model de
proves de diagnòstic. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quins són els criteris que s'han seguit per tal d'elaborar el
model de proves de diagnòstic de les dues llengües oficials i de
les llengües estrangeres?

Per avaluar la competència en comunicació lingüística en les
dues llengües oficials i en anglès, tal com es fa a les avaluacions
d'àmbit internacional -PISA, PIRLS, Estudi Europeu de la
Competència Lingüística i d'altres-, i a les d'àmbit estatal, -
avaluacions generals de diagnòstic-, quan  s'avalua competència
en comunicació lingüística es segueix el marc referencial del
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
(MECRL) i, a més, el currículum oficial de les Illes Balears del
curs avaluat, 4t de primària en aquest cas.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 5341/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
contractacions laborals (I). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

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

A dia 15 de maig de 2013, formen part de la nòmina de la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb contractacions
laborals 881 persones.

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 5342/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
contractacions laborals (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

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

Les persones amb contractacions laborals que formen part
de la nòmina de la comunitat autònoma que han estat de baixa
per IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013 ha
estat de 317 persones.

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 5344/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris en nòmina. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quantes persones amb relació funcionarial de carrera,
formen part de la nòmina de la comunitat autònoma a 15 de
maig de 2013?

A dia 15 de maig de 2013, formen part de la nòmina de la
comunitat autònoma 2.988 funcionaris de carrera.

Palma, 18 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 5345/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris per baixes IT (I). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

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

-Malaltia comuna (IT) 1.035
-Accidents de treball      74

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 5347/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris interins en nòmina. (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

Quantes persones amb relació funcionarial d'interinatge
formen part de la nòmina de la comunitat autònoma a 15 de
maig de 2013?

A dia 15 de maig de 2013, formen part de la nòmina de la
comunitat autònoma 607 persones.

Palma, 18 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 5350/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris eventuals en nòmina. (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

Quantes persones amb relació laboral eventual, formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma a 15 de maig de
2013?

A dia 15 de maig de 2013, formen part de la nòmina de la
comunitat autònoma 42 persones amb relació de personal
eventual.

Palma, 18 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 5351/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris eventuals per baixes IT (I). (BOPIB núm. 100, de
24 de maig de 2013).
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Quantes persones amb relació de personal eventual, que
formen part de la nòmina de la comunitat autònoma han estat
de baixa per IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig
de 2013?

-Malaltia comuna (IT): 2 persones,

Palma, 18 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 5353/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a alts
càrrecs en nòmina. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quantes persones amb relació d'alt càrrec, formen part de
la nòmina de la comunitat autònoma a 15 de maig de 2013?

A 15 de maig de 2013 formen part de la nòmina 61 persones
amb relació d'alt càrrec.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 5354/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a alts
càrrecs en nòmina. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

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

-Malaltia comuna (IT) 0 persones.
-Accidents de treball 0 persones.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 5361/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP Maria
de la Salut (I). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig 2013).

Relació de totes les factures i certificació d'obra feta del
mur de contenció del carrer Pujolet del nou CEIP Maria de la
Salut.

Aquesta actuació la va executar l'ajuntament com a òrgan de
contractació amb càrrec a millores; per tant, la certificació la
tramitaren des de l'ajuntament.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 5362/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP Maria
de la Salut (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig 2013).

Relació de totes les factures i certificació d'obra feta del
mur de contenció de les pistes del nou CEIP Maria de la Salut.

Les certificacions de l'obra esmentada són les següents:
CEIP Maria de la Salut, cert. 11 i darrera.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 5567/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a II Pla
estratègic nacional d'infància i adolescència. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig 2013).

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

Zero. S'està estudiant el possible finançament i s'inclourà en
els pressuposts de l'any 2014.

Palma, 14 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 5569/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a política
sociosanitària (I). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

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

En concepte de nivell mínim de dependència, les
transferències de l'Administració General de l'Estat, varen ser
de 18.000.000 euros.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 5570/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a política
sociosanitària (II). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

Quina és la quantia dels recursos econòmics que rebrà de
l'Estat al 2013 el Govern de les Illes Balears en matèria de
política sociosanitària?
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En concepte de nivell mínim de dependència, la previsió de
les transferències de l'Administració General de l'Estat és de
18.000.000 euros.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 5605/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda
bàsica (gener, febrer i març). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig
2013).

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

Actualment s'estan tramitant els expedients de transferència
de fons als consells insulars de la renda mínima d'inserció 2013.

A la resolució de la transferència, una vegada que sigui
efectiva, es preveu l'obligatorietat que els consells presentin les
dades trimestrals de l'execució 2013.

Atès que encara està en tràmit l'expedient, no disposam de
les dades del primer trimestre.

Palma, 13 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 5606/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
Alter (2010-2011-2012). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig
2013).

Quantes empreses o organismes han participat del
programa Alter els anys 2010, 2011 i 2012? Se solAlicita
especificació per anys i que es diferenciïn empreses
d'organismes públics.

Any 2010
Empreses colAlaboradores: 186
Empreses: 179
Organismes públics: 7

Any 2011
Empreses colAlaboradores: 199
Empreses : 191
Organismes públics: 8

Any 2012
Empreses colAlaboradores: 215
Empreses: 205
Organismes públics: 10

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 5607/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a convenis
programa Alter. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

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

Des que el programa Alter es va iniciar l'any 2005 mai no
s'ha signat cap conveni amb empreses o organismes públics que
hagin colAlaborat com a centres formatius. 

La Direcció General de Família i Menors ha disposat sempre
d'un borsí d'empreses colAlaboradores les quals s'han ofert als
usuaris en el moment d'iniciar la seva formació al programa.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 5649/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a decret d'ús
dels programes informàtics. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig
2013).

Quins és el cost que es paga a les empreses pel decret d'ús
dels programes informàtics. Se solAlicita una relació per
gerència d'Atenció Primària i de cadascun dels hospitals de la
comunitat autònoma.

Per poder respondre la pregunta és necessari precisar quina
és la norma a la qual es fa referència i a quin o quins programes
informàtics es refereix.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 5679/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a dones
víctimes de violència. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

Quin ha estat el nombre d'usuàries que han fet ús del servei
telefònic per a dones víctimes de violència de gènere?, detalla-
ho per mesos, 2011 i 2012, i territorialitzat per illes.

El servei 24 hores de l'Institut Balear de la Dona, mitjançant
el seu servei d'atenció telefònica ha atès 72 usuàries l'any 2011
i 721 l'any 2012. No es pot detallar concretament el nombre
d'usuàries per illes perquè no sempre es facilita l'accés a
l'esmentada informació.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 5680/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atenció
telefònica adreçada a menors. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig 2013).

Quin ha estat el nombre d'usuaris  del servei d'atenció
telefònica adreçat a menors', detalla-ho per mesos, anys 2011
i 2012 i territorialitzat per illes.

Entenem que es refereix a la Línia d'atenció al menor amb
el número harmonitzat europeu 116111, servei que el Govern va
posar en marxa el passat mes de desembre de 2012.

Les dades que tenim, facilitades per la Fundació ANAR,
prestadora d'aquest servei, referents a l'any 2012 corresponen al
mes de desembre (quan es va fer operativa la línia 116111), es
van atendre un total de 49 trucades de les Illes Balears.

No es pot especificar per illes perquè tècnicament no és
possible. Per part de l'operadora telefònica es genera un únic
número que atén tota la comunitat autònoma. Únicament en els
casos que requereixen una actuació específica es demana la
localització per fer les derivacions adients.

 D'altra banda, la Fundació ANAR a través de la  línia
900202010 també oferia el telèfon ANAR d'ajuda a nins i
adolescents en risc a la nostra comunitat autònoma. Les xifres
que ens han facilitat referents al nombre de trucades rebudes és
de 1.951 l'any 2011 i 2.101 l'any 2012. D'aquestes trucades es
varen fer 108 orientacions especials l'any 2011 i 113 l'any 2012.

Palma, 12 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 5682/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuàries
del programa de respir familiar. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig 2013).

Quin ha estat el nombre d'usuàries del programa de respir
familiar durant els mesos dels anys 2011 i 2012, territorialitzat
per illes? 

El programa que es porta a terme des de la Conselleria de
Serveis Socials és el Programa d'estades temporals per a
persones en una situació de dependència derivada d'una
discapacitat física a la residència i centre de dia de Son Güells,
amb dues places. Amb aquest es pretén oferir un servei de
respir.

2011
1 persona: 14 dies.
2 persones: 21 dies.
3 persones: 30 dies.
Total: 3 persones: 65 dies.

2012
1 persona: 13 dies.
2 persones: 4 dies.
3 persones: 61 dies.
4 persones: 6 dies.
Total: 4 persones: 84 dies.

 Totes les persones que s'han beneficiat d'aquest programa
han estat de Mallorca i tots han estat homes.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 5684/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuaris
centres de dia. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 5685/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places de
centres de dia. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

Quin és el pressupost destinat als convenis municipals per
a la gestió de les places de centres de dia, detallat per
municipis i referits als anys 2011, 2012 i 2013? 

Ajuntament de Consell

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

12 0 110.259,72 100.405,80 125.174,40

Ajuntament de Santa Maria

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

0 8 174.650,28 158.018,38 190.384,00

Ajuntament de Campanet

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

12 0 103.230,45 81.435,33 125.174,40

Ajuntament de Sóller

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

0 40 1.001.706,00 924.934,45 951.920,00

Ajuntament d'Esporles

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

15 0 127.525,94 104.941,51 148.644,60

Ajuntament d'Es Migjorn Gran

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

11 0 98.295,20 79.344,93 114.743,20

Mancomunitat Pla

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

55 0 529.953,90 464.934,40 545.030,20

Ajuntament d'Es Mercadal

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

0 13/14 299.004,04 265.320,82 333.172,00
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El conveni amb l'Ajuntament d'Es Mercadal era de 14 places fins dia 15 de març de
2012. A partir de dia 16 va ser de 13 places.

Ajuntament de Capdepera

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

15 0 130.617,30 126.150,23 148.644,60

Ajuntament de Ferreries

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

13 10 346.988,70 299.169,83 366.805,32

Ajuntament de Manacor

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

26 0 241.218,32 220.793,38 257.650,64

Ajuntament d'Artà

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

12 9 349.542,57 279.677,58 339.356,40

Ajuntament de Mancor

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

7 0 58.294,51 42.329,54 73.018,40

Ajuntament de Ciutadella

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

8 20 533.640,24 479.260,55 559.409,60

Ajuntament de Lloseta

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

20 0 175.992,34 144.617,00 198.192,80

Ajuntament d'Alaior

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

8 16 442.658,24 386.745,13 464.217,60

Ajuntament de Sa Pobla

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

20 0 193.737,15 162.865,38 198.192,80

Ajuntament d'Es Castell

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

12 0 112.369,63 103.826,95 125.174,40

Ajuntament de Calvià

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

0 21 499.164,13 392.713,40 404.566,00

Ajuntament de Maó

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

11 17 485.677,67 403.765,74 513.572,04

Ajuntament d'Alcúdia

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

0 20 500.853,00 419.352,86 475.960,00

Ajuntament de Campos

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

10 11 332.199,97 302.521,80 360.874,40

Ajuntament de Muro

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

12 277.967,30 251.464,71 285.576,00

Ajuntament de Santanyí

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

15 0 114.161,06 88.620,53 148.644,60

Ajuntament de Santa Margalida

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

20 0 185.432,27 142.065,95 198.192,80

Ajuntament de Sant Lluís

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

10 15 424.533,66 316.277,10 456.066,40

Ajuntament de Palma

CD R. Total 2013 Total 2012 Total 2011

90/120 931.190,40 872.411,32 814.837,20

El conveni amb l'Ajuntament de Palma era de 120 places
fins l'any 2012. A partir de l'any 2013 és de 90 places.

El conveni amb l'Ajuntament de Palma va començar dia 15
d'abril de 201.

Ajuntament de Bunyola

CD Res. Total 2013 Total 2012 Total 2011

12 124.158,72 94.933,87 94.933,87

Totals:
Núm. places CD: 414/444
Núm. places Res:212/213
Total 2013: 8.905.022,71 euros
Total 2012: 7.708.898,47 euros
Total 201: 9.018.128,67 euros

Els convenis de l'any 2011 es realitzaren amb l'import
màxim del conveni, calculat amb el preu plaça pel número de
places i els dies de l'any.

Els convenis dels anys 2012 i 2013 es realitzaren amb
l'import de la facturació de la qual ja es disposava en el moment
d'iniciar els tràmits i la resta d'any amb l'import màxim del
conveni.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 5686/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a acolliment
nocturn. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

Quin és el nombre d'usuaris d'acolliment nocturn per a
persones sense llar, detallat per centres, per mesos dels anys
2011 i 2012 i territorialitzat per illes?

Aquesta direcció general no té competències en aquest
àmbit.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 5687/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a acolliment
nocturn. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig 2013).

Quin és el nombre d'usuaris dels centres ocupacionals
destinats a persones amb discapacitat, ordenat per centre,
referit als anys 2011 i 2012 i territorialitzat per illes?

Centres ocupacionals discapacitats Eivissa 2011:
- Centre ocupacional: 29 places
- Centre ocupacional: 30 places
- Centre ocupacional: 45 places
- Centre ocupacional: 20 places
- Centre ocupacional: 30 places
- Total: 154 places
(Places segons annex conveni 2011)

Centres ocupacionals discapacitats Eivissa 2012:
No hi ha cap centre autoritzat com a centre ocupacional.

Centres ocupacionals discapacitats Mallorca 2011
- ASANIDESO: 2 places
- ASNIMO: 11 places
- ASPROCOM: 12 places
- AMADIP: 75 places
- COORDINADORA: 14 places
- LA PURÍSSIMA: 13 places
- MATER ISLA: 17 places
- INTRESS: 4 places
- PATRONAT: 5 places
- PRODIS: 3 places
TOTAL: 156 places
(Places justificades pel consell insular)

Centres ocupacionals discapacitats 2012:
- AMADIP-ESMENT: 75 places
- APROSCOM: 12 places
- ASANIDESO: 2 places
- ASNIMO: 12 places
- INTRESS: 4 places
- COORDINADORA: 14 places
- LA PURÍSSIMA: 13 places
- ISLA: 17 places
- PATRONAT: 5 places
- PRODIS: 3 places

TOTAL: 157 places
(Places justificades pel consell insular)

Centres ocupacionals discapacitats Menorca 2011
- Centre ocupacional Bintaufa: 24 places
- Centre ocupacional S'Auba: 13 places
Total: 37 places

Centres ocupacionals discapacitats Menorca 2012
- Centre ocupacional Bintaufa: 24 places
- Centre ocupacional S'Auba: 13 places
Total: 37 places
(Places justificades pel consell insular)

Palma, 13 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 5689/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuàries
del servei de mediació familiar. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig 2013).

Quin és el nombre d'usuaris del servei de mediació familiar
ordenat per mesos dels anys 2011 i 2012 i territorialitzat per
illes?

La mediació familiar, des dels seus inicis, ha estat
gestionada pels consells insulars, a excepció de Mallorca que ho
ha fet -i continua fent-ho- des de la Direcció General de Menors
i Família. En el cas d'Eivissa fins l'any 2009 hi va haver un
conveni de colAlaboració cofinançat entre el ministeri, la
comunitat autònoma i el mateix consell. A partir de l'any 2010
va deixar de rebre finançament i ho va assumir íntegrament fins
a desembre de 2012. Des del gener de 2013 no hi ha mediació
familiar pública. És per això que el servei de mediació només
disposa de dades directes de l'illa de Mallorca. La resta s'han de
solAlicitar a cadascun dels consells.

Els resultats són els següents: 
Eivissa: en 2011 han estat ateses 54 famílies i en 2012, 45
famílies. Tampoc no ho presenten distribuïts per mesos.
Formentera: després d'haver comprovat telefònicament amb el
Consell Insular de Formentera, no els consta cap dada del 2011
i 2012.
Menorca: segons dades facilitades pel Consell Insular de
Menorca, durant l'any 2011 es varen atendre 58 famílies (40 a
Maó i 18 a Ciutadella) mitjançant una subvenció concedida a
l'Associació ADEMIB. L'any 2012 l'esmentada associació es va
dissoldre i es varen deixar de realitzar mediacions familiars, per
la qual cosa no disposen de dades.
Mallorca: durant l'any 2011 es varen atendre en total 106
famílies i durant l'any 2012 un total de 182 famílies. Les
intervencions es realitzen des del Servei de Família que disposa
de dues mediadores familiars.
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Per mesos, les dades es començaren a registrar el setembre
de 2011. Son aquestes: 

Sessions programades

2011 2012

Gener -- 59

Febrer -- 47

Març -- 65

Abril -- 65

Maig -- 81

Juny -- 90

Juliol -- 95

Agost -- 62

Setembre 43 76

Octubre 49 93

Novembre 62 66

Desembre 33 67

Palma, 14 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 5698/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció
i atenció de la dependència (I). (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig 2013).

De quina manera s'establiran els mecanismes de
coordinació entre els diferents sistemes de prevenció i
d'atenció a la ciutadania en dependència?

Aquesta coordinació ja existeix en l'actualitat mitjançant la
Fundació Balear de la Dependència de les Illes Balears.

Palma, 19 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CP)

A la pregunta RGE núm. 5757/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca  Lluch Armengol i Socias, relativa a
comissions mixtes (III). (BOPIB núm. 102, de 7 de juny 2013).

Quantes vegades s'ha reunit la Comissió Mixta Estat-
Comunitat Autònoma per  fer efectiu el conveni de carreteres?

La Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i
Control del Conveni de ColAlaboració entre el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears en matèria de carreteres
ha estat convocada i s'ha reunit en les dates següents:
1. Reunida la comissió dimecres 3 d'octubre de 2012 a la seu del
Ministeri de Foment.
2. Convocatòria de la comissió dimarts 16 d'octubre de 2012 a
la seu del Ministeri de Foment.

Desconvocada pel president de la comissió divendres 11
d'octubre.
3. Convocatòria de la comissió dimecres 31 d'octubre de 2012
mitjançant videoconferència.

Desconvocada el mateix dia 31 per absència del president de
la comissió.
4. Reunida la comissió dimecres 6 de febrer de 2013 a la seu del
Ministeri de Foment. 

Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 5879/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes destinades
a la renovació d'instalAlacions elèctriques. (BOPIB núm. 102,
de 7 de juny 2013).

En quin estat de pagament es troben les ajudes destinades
a la renovació d'instalAlacions elèctriques de baixa tensió fetes
amb anterioritat al 31 de desembre de 1985 (BOIB núm. 23, de
15 de febrer de 2011)? Si n'és el cas, adjuntau relació de
beneficiaris i estat de l'expedient. 

En relació amb la convocatòria d'ajudes destinades a la
renovació d'instalAlacions elèctriques de baixa tensió fetes amb
anterioritat al 31 de desembre de 1985, publicada al BOIB núm
23, de 15 de febrer de 2011, segons les dades que obren en el
sistema comptable SAP aquestes subvencions es troben
pendents de pagament en funció de les disponibilitats de la
Tresoreria, llevat de l'expedient de subvenció 210006320 del a
quantitat de 100 euros, que es va abonar perquè dia 8 de maig
de 2012 la comunitat autònoma va fer el pagament de tots els
documents comptables iguals o menors a 100 euros dels capítols
2, 4, 6 i 7 de la CAIB.

S'adjunta la relació de beneficiaris d'aquesta convocatòria.

Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CR)

A la pregunta RGE núm. 6245/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada  Esperança Marí i Mayans, relativa a espais per
a la nova oferta d'anglès de les EOI. (BOPIB núm. 103, de 14
de juny 2013).

De quins espais disposa la conselleria per tal de dur a
terme la nova oferta de classes d'anglès a les EOI a cadascuna
de les Illes? 

Per tal d'atendre el nou alumnat que s'incorporarà aquest
curs s'han optimitzat els espais a les ubicacions tradicionals i a
més s'han obert aules externes a centres educatius que sabem
que disposen de bones instalAlacions i equipaments adequats per
a l'ensenyament d'idiomes.
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Mallorca
-EOI de Palma. A més dels espais de l'EOI de Palma,  carrer

Aragó, i a l'IES Arxiduc s'obriran aules als següents centres
d'ensenyament secundari: IES Antoni Maura, IES Emili Darder
i IES Joan Maria Thomàs. Aquests centres estan ubicats a
diferents punts de Palma, tenen fàcil accés des de la Via de
Cintura i en transport públic i no hi ha problemes per aparcar a
la zona. D'aquesta manera apropam l'EOI a l'alumnat de Palma
i en facilitam l'accés. 

-EOI de Calvià. S'han obert més aules a l'IES Bendinat,
actual ubicació de l'EOI de Calvià.

- EOI d'Inca. S'han obert més aules a l'IES Pau Casasnoves,
actual ubicació de l'EOI d'Inca.

- EOI de Manacor. A més dels espais a l'IES Mossèn
Alcover, actual ubicació de l'EOI de Manacor, s'obriran aules
al CEPA Llevant, d'aquesta manera i per primera vegada es
podrà fer una oferta de classes també al matí.

Eivissa
A més dels espais a l'IES Sa Blanca Dona, actual ubicació

de l'EOI d'Eivissa, s'obriran aules a l'IES Sa Serra, d'aquesta
manera i per primera vegada es podrà fer una oferta de classes
també al matí.

Formentera
Es mantendran els espais actuals a l'IES Marc Ferrer.

Menorca
- EOI de Maó. A més dels espais a l'IES Cap de Llevant,

actual ubicació de l'EOI de Maó, s'obriran aules al CEPA Joan
Mir i Mir, d'aquesta manera i per primera vegada es podrà fer
una oferta de classes també al matí.

- EOI de Ciutadella. S'han obert més aules a l'ampliació de
l'IEs Josep Maria Quadrado, actual ubicació de l'EOI de
Ciutadella, i es farà també oferta de classes al matí. 

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 6247/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pressupost
ampliació plantilla professors anglès. (BOPIB núm. 103, de 14
de juny 2013).

Amb quin pressupost compta la conselleria per tal de fer
front a l'ampliació de la plantilla de professors d'anglès? 

L'administració educativa ha fet un esforç important per tal
de poder atendre les 10.532 persones que volien accedir a una
EOI per estudiar anglès. S'han optimitzat els recursos actuals i
es contractarà el professorat necessari per donar resposta
adequada a aquesta demanda social.

Aquesta despesa entrarà dins el pressupost que té la
conselleria assignat per a contractacions de personal per a l'any
2013 i no afectarà altres partides. 

La consellera d'Educació, Cultura i Universitat:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 6384/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a sistema de taxes.
(BOPIB núm. 103, de 14 de juny 2013).

Ha estudiat la conselleria models alternatius a l'actual
sistema de taxes aeroportuàries dels aeroports de les Illes
Balears per a proposar-los al Ministeri de Foment amb la
intenció de millorar la competitivitat dels nostres aeroports?

S'ha solAlicitat la bonificació, per als mesos de trànsit menor,
d'un 50% de les taxes d'aterratge, sortida de passatgers, PMR i
seguretat per als aeroports d'Eivissa i Maó atesa la doble
insularitat  i d'un 30% per a l'aeroport de Palma de Mallorca. 

Palma, 20 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CU)

A les Preguntes RGE núm. 6385/13 a 6392/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
declaració d'obligacions de servei públic  (I a VIII). (BOPIB
núm. 103, de 14 de juny 2013).

Considera el Sr. Conseller de Turisme, després d'analitzar
el primer any de funcionament, que la tarifa de referència
establerta en la Declaració d'Obligacions de Servei Públic
entre Menorca i Madrid s'ajusta al cost efectiu del servei
(considerades a més les compensacions econòmiques
establertes) i a la conveniència d'impulsar la reactivació
econòmica de l'illa de Menorca? Considera el Sr. Conseller de
Turisme, després d'analitzar el primer any de funcionament,
que les franges horàries d'activitat, els mesos d'activitat, les
capacitats, les freqüències per als dies laborables, i  el nombre
de freqüències  i les condicions horàries per als dissabtes,
diumenges i festius establertes, en la  Declaració d'Obligacions
de Servei Públic entre Menorca i Madrid s'ajusta a les
necessitats dels ciutadans de Menorca i a l'activitat
econòmica?

La declaració de servei públic ha cobert una necessitat dels
residents de Menorca que no estava coberta pel lliure mercat.
Quant a tarifes, freqüències, franges horàries i altres condicions
són les correctes per garantir l'esmentat servei en unes
condicions raonables de qualitat. 

Palma, 21 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
CV)

A les Preguntes RGE núm. 6396/13 a 6459/13 presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
gestions de la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de
Foment (I, II, IV a XV, XVII a XXVI i XXVIII), gestions de la
Conselleria de Turisme amb AENA (I a XXIV), gestions de la
Conselleria de Turisme amb organitzacions sindicals, gestions
de la Conselleria de Turisme amb IBERIA, gestions de la
Conselleria de Turisme amb organitzacions empresarials,
gestions de la Conselleria de Turisme amb grups del Congrés
(I i II), gestions de la Conselleria de Turisme amb grups del
Senat (I i II), gestions de la Conselleria de Turisme amb AENA,
gestions de la Conselleria de Turisme amb la Unió Europea (I
a III), gestions de la Conselleria de Turisme amb el Govern
d'Espanya, gestions de la Conselleria de Turisme amb les
companyies (I a III). (BOPIB núm. 103, de 14 de juny 2013).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment durant la present legislatura i fins a la
data de la formulació de la pregunta sobre la transferència i
els horaris d'obertura i tancament de l'aeròdrom de Son Bonet,
sobre el procés de reversió de l'aeròdrom de Sant Lluís; sobre
la possible privatització total o parcial de l'aeroport de
Menorca, sobre la possible privatització total o parcial de
l'aeroport de Palma i de l'aeroport d'Eivissa; sobre la creació
i la constitució del Comitè de Coordinació Aeroportuària de
les Illes Balears, sobre la necessitat de reglamentar, crear i
constituir o no una comissió de coordinació a l'aeroport de
Menorca, a l'aeroport de Palma  i a l'aeroport d'Eivissa
vinculada al previst Comitè de Coordinació Aeroportuària de
les Illes Balears; sobre l'ERO de la companyia Iberia, sobre
qualsevol qüestió relacionada amb el Projecte de llei de
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, actualment en
tramitació parlamentària i en especial sobre aquelles qüestions
relacionades amb el descompte de resident, amb el Projecte de
llei pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d'ordenació dels transports terrestres i la Llei 21/2003, de 7 de
juliol, de seguretat aèria, actualment en tramitació
parlamentària i en especial a aquelles que facin referència a
la creació de noves taxes aeroportuàries? Quines gestions ha
fet la Conselleria de Turisme amb el Ministeri de Foment per
aconseguir la declaració per a l'aeroport de Palma, de
l'aeroport de Menorca i de l'aeroport d'Eivissa de l'anomenada
"cinquena llibertat aeronàutica" o transport extern consecutiu?

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

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

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

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Ministeri de Foment en relació amb la transferència efectiva

de les competències sobre les instalAlacions aeroportuàries no
declarades d'interès general, d'acord amb l'article 30.5 de
l'Estatut d'Autonomia? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA durant la present legislatura i fins a la data de la
formulació de la pregunta sobre qualsevol qüestió relacionada
amb el Projecte de llei de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes, actualment en tramitació parlamentària i
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en especial sobre aquelles qüestions relacionades amb el
descompte de resident?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA  sobre qualsevol gestió relacionada amb el Projecte de
Llei pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d'ordenació dels transports terrestres, i la Llei 21/200, de 7 de
juliol, de seguretat aèria, actualment en tramitació
parlamentària i en especial a aquelles que facin referència a
la creació de noves taxes portuàries?

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

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

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

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

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA en relació amb la transferència efectiva de les
competències sobre les instalAlacions aeroportuàries no
declarades d'interès general, d'acord amb l'article 30.5 de
l'Estatut d'Autonomia?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb
AENA en relació amb la possible millora de la capacitat de
l'aeroport de Palma?

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

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

Quines gestions ha fet amb la companya Iberia la
Conselleria de Turisme en relació amb el seu ERO?

Quines gestions ha fet amb les organitzacions empresarials
la Conselleria de Turisme durant la present legislatura i fins
a la data de la formulació de la pregunta en relació amb l'ERO
de la companyia Iberia?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats durant la
present legislatura i fins a la data de la formulació de la
pregunta sobre qualsevol qüestió relacionada amb el Projecte
de llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes,
actualment en tramitació parlamentària i en especial sobre
aquelles qüestions relacionades amb el descompte de resident?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats sobre qualsevol
gestió relacionada amb el Projecte de Llei pel qual es modifica
la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports
terrestres, i la Llei 21/200, de 7 de juliol, de seguretat aèria,
actualment en tramitació parlamentària i en especial a
aquelles que facin referència a la creació de noves taxes
portuàries?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Senat durant la present legislatura i
fins a la data de la formulació de la pregunta sobre qualsevol
qüestió relacionada amb el Projecte de llei de rehabilitació,
regeneració i renovació urbanes, actualment en tramitació
parlamentària i en especial sobre aquelles qüestions
relacionades amb el descompte de resident?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb els
grups parlamentaris del Senat sobre qualsevol gestió
relacionada amb el Projecte de Llei pel qual es modifica la
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports
terrestres, i la Llei 21/200, de 7 de juliol, de seguretat aèria,
actualment en tramitació parlamentària i en especial a
aquelles que facin referència a la creació de noves taxes
portuàries?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb AESA
sobre qualsevol gestió relacionada amb el Projecte de Llei pel
qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació
dels transports terrestres, i la Llei 21/200, de 7 de juliol, de
seguretat aèria, actualment en tramitació parlamentària i en
especial a aquelles que facin referència a la creació de noves
taxes portuàries?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb la
Unió Europea per aconseguir la declaració per a l'aeroport de
Palma, a l'aeroport de Menorca i a l'aeroport d'Eivissa de
l'anomenada "cinquena llibertat aeronàutica" o transport
extern consecutiu?

Quines gestions ha fet la Conselleria de Turisme amb el
Govern d'Espanya per tal d'assolir per als vols o des dels
aeroports de les Illes Balears els paràmetres fiscals de
Canàries?

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

He donat compte de les gestions que ha fet la Conselleria de
Turisme en matèria de transport aeri i connectivitat mitjançant
múltiples iniciatives substanciades tant davant les comissions
com davant el Ple del Parlament, a les actes de les quals em
remet en cas que no fos present en algunes de les sessions.

Aquestes iniciatives són les següents:
- 5 d'octubre de 2011. Compareixença 1921/11 i 1943/11

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori
sobre actuacions en matèria de transport aeri i marítim.

- 29 de març de 2012. Compareixença 539/12 davant la
Comissió de Turisme per tal d'informar sobre les mesures que
havia pres el Govern de les Illes Balears per tal de millorar la
connectivitat aèria entre les illes i la península.

- 17 de maig de 2012. Compareixença 2548/12 davant la
Comissió de Turisme per tal de donar compliment del full de
ruta de les resolucions aprovades en seu parlamentària sobre
connectivitat aèria.

- 23 d'octubre de 2012. Compareixença 7518/12 davant el
Ple per tal de donar compte del grau de compliment de la moció
819/121 relativa a política turística i connectivitat.

- 20 de setembre de 2011. InterpelAlació 3068/11, relativa a
transport aeri.

- 7 de febrer de 2012. InterpelAlació 1888/11, relativa a
accions per afrontar la temporada baixa.

- 5 de febrer de 2013. InterpelAlació 439/13, relativa a la
problemàtica de la connectivitat aèria i marítima de les illes i la
compensació de la insularitat.

Preguntes orals al Ple:
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- 3855/11, contestada en data 18 d'octubre de 2011
- 3972/11, contestada en data 25 d'octubre de 2011
- 5855/11, contestada en data 22 de desembre de 2011
- 426/12, contestada en data 1 de febrer de 2012
- 582/12, contestada en data 7 de febrer de 2012
- 755/12, contestada en data 14 de febrer de 2012
- 759/12, contestada en data 14 de febrer de 2012
- 760/12, contestada en data 14 de febrer de 2012
- 1199/12, contestada en data 28 de febrer de 2012
- 1200/12, contestada en data 28 de febrer de 2012
- 1488/12, contestada en data 13 de març de 2012
- 2767/12, contestada en data 24 d'abril de 2012
- 3726/12, contestada en data 22 de maig de 2012
- 4490/12, contestada en data 12 de juny de 2012
- 6687/12, contestada en data 11 de setembre de 2012
- 7694/12, contestada en data 23 d'octubre de 2012
- 8356/12, contestada en data 6 de novembre de 2012
- 8482/12, contestada en data 13 de novembre de 2012
- 9460/12. contestada en data 27 de novembre de 2012
- 588/13, contestada en data 5 de febrer de 2013
- 592/13, contestada en data 5 de febrer de 2013
- 810/13, contestada en data 12 de febrer de 2013
- 1115/13, contestada en data 26 de febrer de 2013
- 1390/13, contestada en data 5 de març de 2013
- 1842/13, contestada en data 12 de març de 2013
- 2922/13, contestada en data 26 de març de 2013
- 2930/13, contestada en data 26 de març de 2013
- 3729/13, contestada en data 16 d'abril de 2013
- 3952/13,. contestada en data 23 d'abril de 2013
- 3954/13, contestada en data 23 d'abril de 2013
- 5179/13, contestada en data 21 de maig de 2013

Preguntes orals en comissió
- 3062/11, contestada davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals en data 26 d'octubre de 2011
- 3376/11, contestada davant la Comissió de Turisme en data

27 d'octubre de 2011
- 3878/11, contestada davant la Comissió de Turisme en data

1 de desembre de 2011.
- 569/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012.
- 1736/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012
- 1737/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012.
- 1738/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Territori en data 2 de maig de 2012
- 1745/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012.
- 1746/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012. 
- 1747/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012. 
- - 1748/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012. 
- 1752/12, contestada davant la Comissió de Medi Ambient

i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012. 

Aquesta informació es completa amb les respostes a les
preguntes escrites i solAlicituds de documentació que vostè
mateix ha formulat. 

Palma, 20 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CX)

A les Preguntes RGE núm. 6460/13 i 6461/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
liberalització del servei de control dels aeroports (I i II).
(BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013).

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

El procés de liberalització de la torre d'Eivissa se va iniciar
per part del Govern central la passada legislatura, sense que en
aquell moment el Govern balear dugués a terme cap actuació en
aquest sentit.

El Govern actual segueix el procés liberalitzador per vigilar
que la prestació del servei no pateixi cap minva en qüestió de
seguretat, ni en qüestió de qualitat.

La darrera visita del Director de Navegació Aèria a Balears
va ser fa poques setmanes i va comparèixer precisament a
Eivissa per donar explicacions del procés.

Palma, 4 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 6462/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a liberalització del
servei de control dels aeroports (III). (BOPIB núm. 103, de 14
de juny de 2013).

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

Tota qüestió que tengui a veure amb el servei aeroportuari
és de gran importància per al Govern balear i les dades de
puntualitat en el servei aeroportuari també. De fet es tracta d'un
dels temes que periòdicament reiteram al proveïdor de serveis
aeroportuaris perquè es millorin les ràtios i aconsegueixin que
Palma sigui finalment exemple a seguir en aquesta matèria.

Palma, 4 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 6489/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a projectes de
renovació sense consumir un metre quadrat de sòl. (BOPIB
núm. 103, de 14 de juny de 2013).

Relació detallada dels més de 100 projectes de renovació
que, segons la Conselleria de Turisme i Esports, tenen prevists
executar-se a la Platja de Palma sense consumir ni un metre
quadrat de sòl.

En cap moment no s'ha dit que es tengui previst executar
més de 100 projectes a la Platja de Palma, el que s'ha dit
exactament és:
1. Que des de l'1 de gener de 2012, 38 establiments de Mallorca
han solAlicitat l'augment del nombre de claus, més de 120
establiments hotelers han realitzat reformes i més de 150 han
solAlicitat l'augment de categoria.
2. Que a l'àmbit de la Platja de Palma, han solAlicitat l'augment
de categoria en el darrer any unes 8.000 places hoteleres, moltes
d'elles vinculades a reformes integrals.
3. Que a la tardor, a la Platja de Palma, començaran a construir-
se 4 hotels nous, un de 5 estrelles, un de 4 estrelles plus i dos de
4 estrelles. Tot això suposarà una inversió de més de 100
milions d'euros, que per primera vegada hi hagi un hotel de 5
estrelles i que per primera vegada en els darrers 30 anys se
construeixin nous allotjaments hotelers a la zona.

Per tot això, li prec que aclareixi la seva solAlicitud.

Palma, 21 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 6490/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mesures per
reactivar l'economia. (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).

Relació detallada de les mesures per reactivar l'economia
que ha adoptat el Consorci Platja de Palma des de maig de
2011.

Com a mesures per reactivar l'economia que des del
Consorci de la Platja de Palma s'han adoptat, podem assenyalar:
1. S'han deixat de realitzar estudis, projectes innecessaris i buits
de contingut. L'anterior equip va gastar més de 6 milions
d'euros, el nou equip ha afrontat una política de control de
despesa.
2. S'han traslladat les oficines del consorci al Palma  Arena,
optimitzant d'aquesta forma els recursos públics. Les oficines de
l'anterior equip varen tenir un cost de 300.000 euros.
3. S'ha impulsat la redacció i aprovació del PRI, que juntament
amb la Llei de turisme, permetrà afrontar reformes i la
modernització de diversos hotels de la Platja de Palma, amb la
consegüent reactivació econòmica impulsada pel motor de la
nostra economia, que és el turisme. La previsió d'inversió
privada és de 365 milions d'euros, 210 milions d'euros de
destinaran a renovació i modernització del sector turístic i 75
milions d'euros a la renovació de l'edificació residencial. 

Palma, 1 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 6573/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subvenció a
l'empresa concessionària de l'escorxador de Palma. (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quina quantitat ha rebut en concepte de subvenció de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, l'empresa
concessionària del servei d'escorxador municipal de Palma?

Cap.

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DC)

A les Preguntes RGE núm. 6580/13 a 6583/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a balanç
de l'empresa PLANDISA (I a IV). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

Quin ha estat el balanç de l'empresa PLANDISA els anys
2010, 2011, 2012 i 2013?

Atès que Plantes Dissecades SA (PLANDISA) és una
societat mercantil vinculada, en què la participació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears és minoritària, es
considera que aquest organisme no forma part del sector públic
autonòmic i, per tant, no és un organisme públic dependent de
l'administració de la CAIB, per la qual cosa no es pot facilitar
la informació solAlicitada.

Palma, 11 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 6616/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les illes
(XXI). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quin és el cost econòmic mensual, abril de 2013, per a
cadascuna de les illes de l'aplicació de la Llei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a la dependència?

Cost econòmic mensual abril 2013

Mallorca 3.705.247,30
Menorca    490.176,97
Eivissa    547.007,24
Formentera      48.893,15
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Total 4.818.324,66

Palma, 8 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 6648/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (II). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny 2013).

Quantes persones han tengut una reducció de retribucions
per baixa d'IT a cada una de les nòmines de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

La quantitat total de persones que han tengut una reducció
de retribucions a les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat des que es va adoptar
la mesura de reducció fins a juny de 2013 és de 17 treballadors.

Palma, 18 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
DF)

A les Preguntes RGE núm. 6709/13 i 6710/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
compromís dessaladora de Ciutadella (I i II). (BOPIB núm.
105, de 28 de juny 2013).

El maig del 2012 el president del Govern, José Ramón
Bauzá, va anunciar, després de reunir-se amb el ministre de
Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, el compromís del Govern
central d'assumir íntegrament el cost de la connexió de la
dessaladora amb el nucli urbà de Ciutadella, actuació que a
principis del 2013 estaria executada; i el cost de la
canalització de la dessaladora de Ciutadella amb Maó i es
Castell, actuació que s'executaria durant el 2014. Així ho va
anunciar el Govern i així consta en el comunicat de premsa
oficial. En quina situació es troba l'esmentat compromís? 

El compromís continua per part del Ministeri que està
cercant fórmules per poder finançar les obres necessàries per
poder posar en funcionament la dessaladora.  

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 6808/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies
de la Conselleria de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm.
105, de 28 de juny 2013).

Quantes cabdalies de departament té dotades i ocupades o
pendent d'ocupació en total la Conselleria de Família i Serveis
Socials? 

Dades a 10 de juliol de 2013:
- Llocs dotats: 2
- Llocs ocupats: 1
- Llocs pendents d'ocupació: 1  

Palma, 15 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 6809/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm.
105, de 28 de juny 2013).

Quantes cabdalies de departament té dotades i ocupades o
pendent d'ocupació en total la Conselleria d'Economia i
Competitivitat? 

Dades a 10 de juliol de 2013:
- Llocs dotats: 4
- Llocs ocupats: 4
- Llocs pendents d'ocupació: 0  

Palma, 15 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 7262/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a declaracions
responsables de guies turístics. (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol 2013).

Quantes actuacions ha fet la Conselleria de Turisme durant
la present legislatura per comprovar la veracitat de les
declaracions responsables de guies turístics? 

S'han realitzat actuacions per comprovar la veracitat en totes
les declaracions responsables.   

Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller  de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 7263/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a intrusisme
en el sector de guies turístics. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
2013).

Quantes sancions ha imposat la Conselleria de Turisme
durant aquesta legislatura per intrusisme en el sector de guies
turístics? 

No s'ha imposat cap sanció per intrusisme en el sector de
guies turístics durant la present legislatura.   

Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller  de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DK)

A les Preguntes RGE núm. 7305/13 a 7309/13 i 7319/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a acreditacions autoritzades d'habitatges turístics de
vacances (I a V) i a nous habitatges turístics de vacances
autoritzats. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quines són les renovacions d'acreditacions autoritzades
d'habitatges turístics de vacances a cada una de les illes des de
l'entrada en vigor de la Llei del turisme de les Illes Balears,
Llei 8/2012, de 19 de juliol? Quina ha estat la recaptació
econòmica per renovació i/o nova acreditació dels habitatges
turístics de vacances a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera des de l'entrada en vigor de la Llei de turisme de
les Illes Balears 8/2012, de 19 de juliol? Quants nous
habitatges turístics de vacances s'han autoritzat a cada una de
les illes des de l'entrada en vigor de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol?

La Llei 8/2012 va eliminar la figura de l'habitatge turístic de
vacances, sense perjudici d'allò establert a la disposició
addicional vuitena.

Palma, 26 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols. 

Ordre de Publicació
DL)

A les Preguntes RGE núm. 7981/13, 8009/13 i 8011/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a consells d'administració de l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (I), a consells d'administració de Palau de
Congressos de Palma, SA (I) i a consells d'administració de
Ports de les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de les
empreses públiques Agència de Turisme de les Illes Balears,
Palau de Congressos de Palma, SA i Ports de les Illes Balears
durant l'any 2012, detallada per reunió. 

S'adjunta còpia de les actes aprovades on consten les
relacions dels assistents.   

Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller  de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Les còpies adjuntes a les respostes queden dipositades al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9289/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, sobre les mancances alimentàries
dels infants a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre les mancances alimentàries
dels infants a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 9328/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre la implantació del decret sobre el
tractament integral de llengües.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports  recapti
la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
la implantació del decret sobre el tractament integral de
llengües.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 9331/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra,
sobre el decret de tractament integral de llengües.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013,  admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent del Sr. President del Govern de les Illes
Balears, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar sobre el
decret de tractament integral de llengües, i acorda d'elevar-lo a
l'estudi de la Junta de Portaveus perquè s'hi pronunciï.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d'aquesta solAlicitud, n'adopta acord negatiu i, conseqüentment,
la Mesa, sent que s'hi troba constituïda com a tal, acorda deixar
aquest escrit sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
6469/13 a 6473/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9228/13, presentat pel diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias,
del Grup Parlamentari MÉS, i acorda que les preguntes següents
(publicades al BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013) siguin
tramitades com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió:
• RGE núm. 6469/13 i 6479/13, relatives a PITVI 1 i 2

(BOPIB 103, de 14 de juny de 2013) davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

• RGE núm. 6471/13 a 6473/13, relatives a Plataforma pel
Pacte social per l'Educació 1 i 2 i a Pacte social per
l'educació, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de preguntes orals davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 8386/12 i 1054/13 a 1057/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9272/13, presentat pel diputat Sr. Marc Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, i acorda que les preguntes esmentades,
relatives a deute amb els consells i a deute amb els consells
insulars (I a IV) (BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012,
i 87, de 22 de febrer de 2013) siguin tramitades com a preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les

Proposicions no de llei RGE núm. 351/13 i 377/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
9241/13 i 9242/13, presentats pel Grup Parlamentari Popular, i
acorda que, conformement amb l'establert als articles 100 i 101
del Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, les proposicions no de llei
esmentades,  relatives a suport de la proposta del Govern de les
Illes Balears de desclassificació de Son Bonet com aeròdrom
d'interès general i a millor finançament de Balears i més
inversions per part del Govern de l'Estat (BOPIB núm. 84, d'1
de febrer de 2013) siguin tramitades per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió de Salut i pel procediment

d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 7204/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
9282/13 i 9284/13, presentats pel Grup Parlamentari Socialista,
i acorda que, conformement amb l'establert als articles 100 i 101
del Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la proposició no de llei esmentada,
relativa a garantir l'assistència sanitària universal (BOPIB núm.
105, de 28 de juny de 2013) sigui tramitada per aquest
procediment davant la Comissió de Salut.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 9176/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9290/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda
que, conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la interpelAlació esmentada,  relativa
a inici del crus escolar 2013-2014 a les Illes Balears (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013) sigui tramitada per aquest
procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 8694/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9340/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda
que, conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la proposició no de llei esmentada,
relativa a suport als directors dels centres de secundària de
Menorca, cessats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013), sigui
tramitada per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 7165/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9283/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a règim especial
per a les energies renovables a les Illes Balears (BOPIB núm.

105, de 28 de juny de 2013), es tramiti davant la Comissió
d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
Retirada de l'escrit RGE núm. 7229/13, relatiu a inclusió de

preguntes no contestades pel Govern a l'ordre del dia de la
primera sessió de la Comissió de Salut. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9238/13, presentat pel diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de l'escrit
esmentat, que solAlicitava la inclusió de les preguntes següents
a l'ordre del dia de la primera sessió de la Comissió de Salut:
• RGE núm. 4658/13, 4671/13, 4672/13, 4676/13, 4684/13 a

4690/13, relatives a mort del Sr. Alpha Pam (I, XIII, XIV,
XVIII, XXVI i XXVII), a comissió dedicada a l'estudi, el
seguiment i l'evolució de les patologies i els casos concrets
(I a V), publicades al BOPIB núm. 98, de 10 de maig de
2013.

• RGE núm. 4821/13 a 4832/13 i 5050/13, relatives a
aplicació del protocol de contactes (I a III), a proves
intradèrmiques (I i II), a radiografies de tòrax realitzades (I
a III), a persones diagnosticades (I i II), a persones que han
rebut tractament (I i II) i a accés a un sistema públic de
protecció sanitària, publicades al BOPIB núm. 99, de 17de
maig de 2013. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4995/13,

relatiu al suport a la candidatura de Menorca com a Geoparc.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9316/13, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada la proposició no de llei esmentada, relativa a suport a la
candidatura de Menorca com a Geoparc, publicada al BOPIB
núm. 99, de 17 de maig de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

J)
No inclusió a l'ordre del dia de la Comissió de Salut de les

preguntes RGE núm. 5815/13 a 5820/13 i 5851/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9329/13, presentat per la diputada Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, que solAlicita la no
inclusió de les preguntes esmentades a l'ordre del dia de la
Comissió de Salut, relatives a inici de la investigació de la
defunció del Sr. Alpha Pam, a mesures per facturació a
urgències, a cessament del Sr. Fernando Navarro, a protocol de
facturació a tercers, a pressió als treballadors d'admissió, a
pressió al personal sanitari de l'Hospital d'Inca i a modificacions
als sistemes informàtics (publicades al BOPIB núm. 102, de 7
de juny de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
No inclusió a l'ordre del dia de la Comissió de Salut de les

preguntes RGE núm. 3282/13 i 3283/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9330/13, presentat pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS, que solAlicita la no inclusió de les preguntes
esmentades a l'ordre del dia de la Comissió de Salut, relatives
a projecte de residència per a malalts i familiars de Son Espases
1 i 2 (publicades al BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 7232/13 a 7235/13. 

Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades per la diputada Hble. Sra. Fina Santiago i
Rodríguez i pels diputats Hble. Sr. Gabriel Barceló i MIlta,
Hble. Sr. David Abril i Hervás i Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a detecció de
la malnutrició als menors, a recentralització administrativa, a
feina fora de les Illes Balears i a Orquestra Simfònica de les
Illes Balears, respectivament (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013), i no incloses a cap ordre del dia, queden decaigudes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de setembre de 2013.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució del tribunal constituït per jutjar les proves

selectives de la convocatòria per proveir la plaça de cap de
servei de l'Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del
Parlament de les Illes Balears.

Constituït el tribunal per proveir per concurs oposició i
promoció interna vertical la plaça de cap de servei de l’Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial, ha acordat, tot d’acord
amb l’establert a l’apartat sisè de la base tercera de la
convocatòria, publicar al tauler d’anuncis de la cambra i al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, la llista
definitiva d’admesos i exclosos següent:

Llista definitiva d’admesos i exclosos

1) Admesos:

1. Munar Pascual, Bartomeu

2) Exclosos: No hi ha aspirants exclosos

Així mateix, s’ha acordat que dia 3 d’octubre de 2013 a les
10.00 hores, a la seu del Parlament, es realitzarà el primer
exercici (teòric).

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
A la seu del Parlament, a 11 de setembre de 2013.
El secretari del tribunal:
Francisco Jiménez i Bestard.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 108, de 19 de juliol de
2013.

-  Pàg. 6097 i 6146. Respostes a preguntes, apartat IK)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 5048/13, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 5348/13, ...
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