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dual (III).
6740
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BO) RGE núm. 9705/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descomptes
de sou a causa de la vaga.
6740
BP) RGE núm. 9707/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professorat
en possessió de la titulació B2 d'anglès (I).
6740
BQ) RGE núm. 9708/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professorat
en possessió de la titulació B2 d'anglès (II).
6741
BR) RGE núm. 9709/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professorat
en possessió de la titulació B2 d'anglès (III).
6741
BS) RGE núm. 9710/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professorat
en possessió de la titulació B2 d'anglès (IV).
6741
BT) RGE núm. 9711/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-2013 (I).
6741
BU) RGE núm. 9712/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-2013 (II).
6741
BV) RGE núm. 9713/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-2013 (III).
6741
BX) RGE núm. 9714/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-2013 (IV).
6742
BY) RGE núm. 9715/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-2013 (V).
6742
BZ) RGE núm. 9735/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import total
descomptat als docents que varen fer vaga.
6742
CA) RGE núm. 9736/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import diari
descomptat als docents que varen fer vaga.
6742
CB) RGE núm. 9737/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a docents als quals
se'ls ha descomptat part del sou perquè varen fer vaga.
6742
CC) RGE núm. 9767/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència (I).
6742
CD) RGE núm. 9768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència (II).
6742
CE) RGE núm. 9769/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència (III).
6743
CF) RGE núm. 9770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència (IV).
6743
CG) RGE núm. 9771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treballadores
socials.
6743
CH) RGE núm. 9772/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets dels
menors (I).
6743
CI) RGE núm. 9773/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets dels
menors (II).
6743
CJ) RGE núm. 9774/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets dels
menors (III).
6743
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CK) RGE núm. 9775/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionament de l'Administració de Justícia.
6744
CL) RGE núm. 9776/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
telefòniques ateses per la Fundació ANAR.
6744
CM) RGE núm. 9777/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Registre
públic de demandants de VPO.
6744
CN) RGE núm. 9778/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments
que han solAlicitat conveni amb l'IBAVI.
6744
CO) RGE núm. 9815/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicament
dispensats mitjançant els serveis de farmàcia hospitalària (1).
6744
CP) RGE núm. 9816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicament
dispensats mitjançant els serveis de farmàcia hospitalària (2).
6744
CQ) RGE núm. 9817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicament
dispensats mitjançant els serveis de farmàcia hospitalària (3).
6745
CR) RGE núm. 9818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicament
dispensats mitjançant els serveis de farmàcia hospitalària (4).
6745
CS) RGE núm. 9832/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (I).
6745
CT) RGE núm. 9833/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (II).
6745

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 9929/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a manifestació per a una
educació de qualitat.
6746
B) RGE núm. 9930/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deficiències als
hospitals públics.
6746
C) RGE núm. 9931/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestacions per a la
dependència.
6747
D) RGE núm. 9932/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació
d'infraestructures elèctriques.
6747
E) RGE núm. 9933/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions
de l'activitat del sector del xàrter nàutic.
6747
F) RGE núm. 9934/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per a
la capacitació del professorat en llengua anglesa.
6747
G) RGE núm. 9935/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament
de la comunitat autònoma.
6747
H) RGE núm. 9936/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
6747
de la unitat d'oncologia i medicina palAliativa a l'Hospital Mateu Orfila.
I) RGE núm. 9937/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
i actuacions en matèria de prevenció d'incendis.
6748
J) RGE núm. 9938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència a la
Fira Top Resa de París.
6748
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K) RGE núm. 9939/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligacions
econòmiques amb el Consell Insular de Formentera.
6748
L) RGE núm. 9940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió per
tal de tractar la proposta de reducció de despesa parlamentària.
6748
M) RGE núm. 9941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
de la política educativa del Govern (I).
6748
N) RGE núm. 9942/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la
política educativa del Govern (II).
6748
O) RGE núm. 9943/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la
política educativa del Govern (III).
6749
P) RGE núm. 9944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
de la política educativa del Govern (IV).
6749
Q) RGE núm. 9945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern (V).
6749
R) RGE núm. 9946/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat jurídica del
TIL.
6749
S) RGE núm. 9947/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a autopistes de l'educació.

6749

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fons FEDER 2012,
6750
B) RGE núm. 9835/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització dels serveis
en l'Advocacia per a interessos particulars.
6750
C) RGE núm. 9836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recórrer la
interlocutòria del TSJIB.
6751
D) RGE núm. 9837/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de finançament
dels consells insulars.
6751
E) RGE núm. 9838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda per
incompatibilitat del president.
6751
F) RGE núm. 9839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilles dels
centres educatius (I).
6751
G) RGE núm. 9840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilles dels
centres educatius (II).
6751
H) RGE núm. 9841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilles dels
centres educatius (III).
6751
I) RGE núm. 9842/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilles dels
centres educatius (IV).
6752
J) RGE núm. 9843/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Orquestra Simfònica.
6752
K) RGE núm. 9844/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Any Llull (I).
6752
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L) RGE núm. 9845/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Any Llull (II).
6752
M) RGE núm. 9846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ramon Llull.
6752

(I).

N) RGE núm. 9848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga de docents
6752

O) RGE núm. 9849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga de docents
(II).
6752
P) RGE núm. 9850/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a classes de repàs
d'anglès.
6753
Q) RGE núm. 9851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conflicte de
docents.
6753
R) RGE núm. 9852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre d'escrits.
6753

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 9598/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estatut de la víctima del delicte.

6753

B) RGE núm. 9738/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la concessió de la Medalla de oro al Mérito de las Bellas
Artes al Teatre Principal de Maó (tramitació pel procediment d'urgència).
6754

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9587/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no al conveni laboral de grans magatzems.

6755

B) RGE núm. 9666/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al dret a l'autodeterminació i la cambra de representació dels territoris
i les nacions.
6756
C) RGE núm. 9667/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a portal d'accés a la informació.

6756

D) RGE núm. 9668/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperar el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
6757
E) RGE núm. 9679/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a soterrament de l'estesa elèctrica Manacor-Artà.

6758

F) RGE núm. 9680/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de diferents zones d'amarrament al Port de Maó.
6758
G) RGE núm. 9681/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de l'Advocacia de la CAIB.

6759

H) RGE núm. 9682/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma del sistema de pensions.

6759

I) RGE núm. 9683/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la violència feixista.

6760

J) RGE núm. 9686/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a finançament de les fundacions i dels partits polítics.

6760

K) RGE núm. 9747/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'avantprojecte de llei de demarcació i planta judicial.
6761
L) RGE núm. 9828/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció als malalts neurodegeneratius i atenció fisioterapeuta.
6762
M) RGE núm. 9847/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment de l'economia social i del cooperativisme a les Illes
Balears.
6762
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I A INTERPELALACIONS
A) A la Pregunta RGE núm. 2467/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a privatització de
l'Hospital de Manacor.
6763
B) A la Pregunta RGE núm. 2469/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a privatització de
l'Hospital Son Llàtzer.
6763
C) A la Pregunta RGE núm. 6003/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost dels desplaçaments de
malalts i acompanyants 2011.
6763
D) A la Pregunta RGE núm. 368/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mesures per baixar el temps
d'espera i les llistes d'espera al Mateu Orfila.
6763
E) A la Pregunta RGE núm. 626/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a documentació que
rebran les dones que hagin manifestat la seva intenció d'interrompre l'embaràs.
6764
F) A la Pregunta RGE núm. 1810/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament de la Sra.
Catalina Ferrer.
6764
G) A la Pregunta RGE núm. 1811/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del Sr.
Santiago Pérez.
6764
H) A la Pregunta RGE núm. 1812/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del Sr.
Jaume Moll.
6764
I) A la Pregunta RGE núm. 1813/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del Sr.
Antoni Salvà.
6764
J) A la Pregunta RGE núm. 1814/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del Sr.
Bartomeu Marimon.
6764
K) A la Pregunta RGE núm. 1815/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del Sr.
Joan Veny.
6765
L) A la Pregunta RGE núm. 1816/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del Sr.
Ralf Drotleff.
6765
M) A la Pregunta RGE núm. 1817/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament del Sr.
Fernando Varela.
6765
N) A la Pregunta RGE núm. 3803/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Pilar Sansó i Fuster, relativa a liberalització
d'horaris comercials (II).
6765
O) A la Pregunta RGE núm. 3818/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'escola d'adults
de Maó (III).
6765
P) A la Pregunta RGE núm. 3819/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'escola d'adults
de Maó (III).
6765
Q) A la Pregunta RGE núm. 4098/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXIII).
6766
R) A la Pregunta RGE núm. 4146/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XIII).
6766
S) A la Pregunta RGE núm. 4324/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a mesures urgents de
liberalització del comerç.
6766
T) A la Pregunta RGE núm. 4341/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a despeses ocasionades pel
president del PP.
6766
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U) A la InterpelAlació RGE núm. 5655/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a política del
Govern en cooperació.
6766
V) A la Pregunta RGE núm. 6874/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a importació de residus
de fora.
6767
X) A la Pregunta RGE núm. 6887/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a allotjament per al
programa de formació d'anglès a Irlanda.
6767
Y) A la Pregunta RGE núm. 6939/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a ampliació d'horaris
comercials (I).
6767
Z) A la Pregunta RGE núm. 6940/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a ampliació d'horaris
comercials (II).
6767
AA) A la Pregunta RGE núm. 7019/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a destí dels residus animals.
6767

PP.

AB) A la Pregunta RGE núm. 7168/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vídeo de NNGG del
6767

AC) A la Pregunta RGE núm. 7710/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a incendi a la subestació
elèctrica (III).
6768
AD) A la Pregunta RGE núm. 7722/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a desnonaments (I).
6768
AE) A la Pregunta RGE núm. 7893/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a retallades a l'ajuda
humanitària.
6768
AF) A la Pregunta RGE núm. 8509/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a subvenció a l'escorxador
de Palma.
6768
AG) A les Preguntes RGE núm. 10241/12 a 10244/12 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (I a IV).
6768
AH) A la Pregunta RGE núm. 11096/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles institut
d'estudis baleàrics.
6769
AI) A la Pregunta RGE núm. 11108/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles servei
d'ocupació de les Illes Balears (SOIB).
6769
AJ) A les Preguntes RGE núm. 11199/12 i 11201/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles de la Fundació Robert Graves i de la Fundació Teatre del Mar.
6769

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 9684/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la reforma de les pensions.
6769
B) RGE núm. 9685/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre els costs de la Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus.
6770
C) RGE núm. 9740/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la delegada del Govern a les Illes
Balears, sobre les mesures policials en les manifestacions o concentracions ciutadanes.
6770
D) RGE núm. 9792/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la delegada del Govern a les Illes
Balears, sobre les detencions violentes d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb motiu de la vaga indefinida de la
comunitat educativa.
6770
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3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació pel procediment d'urgència per a les proposicions no de llei RGE núm. 8698/13, 8699/13 i 7861/13.
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B) Rectificació a les solAlicituds de compareixença RGE núm. 1226/13 i 3073/13.
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C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6645/13.
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1. PLE DEL PARLAMENT

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

1.2. TEXTOS DEBATUTS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm.
9176/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del
curs 2013-2014 a les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana M. Camps
i Bosch.
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Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9402/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis amb els ajuntaments
per millorar el manteniment i la imatge de les zones portuàries.
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Cristina Rita i
Joana M. Camps.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9401/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a inici del curs d'educació. (BOPIB núm. 114, de
13 de setembre de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre
de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9410/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 114,
de 13 de setembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9405/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat quirúrgica durant
aquest estiu. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9409/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inspecció de comerços a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

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

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9406/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions relatives a
depuradores. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
K)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de
2013).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9407/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a controls d'alcoholèmia. (BOPIB
núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de
2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9411/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació. (BOPIB núm.
114, de 13 de setembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Q)

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
R)

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta 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). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de
2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9418/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica en l'educació a
les Illes Balears (VI). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de
2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 6474/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política general en matèria
d'aigües.(BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
A)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 6587/13, de solAlicitud de
creació d'una comissió d'investigació sobre la compra de
l'Hotel Rocamar.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013 va resultar rebutjat, per 23 vots a favor, 35
en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de creació d'una
comissió d'investigació sobre la compra de l'Hotel Rocamar.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

2. COMISSIONS PARLAMENT

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 6675/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a esponjament i
reconversió d'espais turístics obsolets. (BOPIB núm. 104, de 21
de juny de 2013).

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut, davant el
Ple de la cambra, per tal de retre comptes del compliment de
la Proposició no de llei RGE núm. 2017/12, relativa a
prescripció infermeria (RGE núm. 5850/13).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de setembre de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Salut davant el Ple de la cambra, qui informà sobre
el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 de setembre de 2013, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 5979/13, relativa a
regulació de les Party boats, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la proliferació
de l'activitat turística coneguda com Party Boats i,
conseqüentment, la necessitat d'una regulació específica que
garanteixi la seguretat de l'usuari, el respecte mediambiental i
el respecte cap als altres productes que s'ofereixen a la nostra
illa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a desenvolupar la normativa específica que reguli l'activitat
coneguda com Party Boats atès que és l'òrgan competent.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a assumir la urgència de la situació per establir uns límits
normatius, atès que, precisament, el buit legal que existeix
actualment afavoreix la proliferació d'una activitat que afecta i
pot posar en perill la integritat física de les persones així com
posar en risc la sostenibilitat d'un entorn tan sensible com és el
de les Illes Balears."

BOPIB núm. 116 - 27 de setembre de 2013
A la seu del Parlament, 24 de setembre de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
El president de la comissió:
José Torres i Cardona.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2013, debaté la
Pregunta RGE núm. 8386/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons
i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els consells. (BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5096/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a promoció turística als consells. (BOPIB núm. 100, de
24 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2013, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1054/13 a 1057/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute amb els consells insulars. (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5098/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a tasca pública de quedar-se a casa. (BOPIB núm. 100,
de 24 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5091/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a interpretació poc habitual de l'Estatut Bàsic del
Treballador Públic. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9452/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programació de la
pròxima temporada a IB3 Televisió. (BOPIB núm. 115, de 20
de setembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

G)

J)

La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9453/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a IB3. (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9455/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de la
responsabilitat social corporativa a Televisió i Ràdio. (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9458/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a línies bàsiques de la nova
temporada d'IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

K)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9456/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració amb els
joves empresaris. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9454/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps i Buenaventura,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a IB3 TV per
part del colAlectiu de sords. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).

L)

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9461/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació d'IB3 Ràdio. (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Parlamentari Socialista, relativa a aportació extraordinària a
l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9462/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a model lingüístic d'IB3 TV.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

M)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9537/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a com valora el tractament dels
informatius la sentència del cas Scala. (BOPIB núm. 115, de 20
de setembre de 2013).

Q)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9464/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a invasió de membres del
Govern a l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
O)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9457/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
l'endeutament. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
P)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
9463/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3963/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda a l'Ajuntament
d'Es Mercadal per sentència condemnatòria. (BOPIB núm. 96,
de 26 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4337/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda a l'Ajuntament de
Sencelles per sentència condemnatòria. (BOPIB núm. 97, de 3
de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1445/13, del
Grup Parlamentari MÉS, a favor de la llibertat d'expressió i
contra la repressió. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de setembre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 5728/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement a la feina de les organitzacions i dels
professionals sanitaris que atenen els colAlectius exclosos de la
cobertura sanitària. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de setembre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 7539/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a accés a Son Espases. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3231/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions del Sr. Jorge
Fernández Díaz. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, sobre l'incendi de la Serra de
Tramuntana (RGE núm. 8878/13 i 8987/13).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, qui, acompanyat de la
directora general de Medi Natural , Educació Ambiental i Canvi
Climàtic, del director gerent de l'IBANAT, de la cap de
Gabinet, de l'assessor tècnic de la Conselleria, del cap de
Gabinet de Comunicació i de la cap de Secretaria, informà sobre
el tema indicat.

Ordre de Publicació
C)
Resposta escrita per a les preguntes RGE núm. 3268/13 i
3269/13.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, no es debateren les preguntes esmentades, presentades
pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relatives a prospeccions petrolíferes, atès que ja havien estat
contestades per escrit per part del Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

2.5. INFORMACIÓ

3.2. PROPOSTES

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
7172/12, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear
de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27
de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives.
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de juliol de
2013, va procedir a l'elaboració del dictamen de la proposició de
llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Retirada del punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
4337/13.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre
de 2013, es retirà, per part del diputat Sr. Marc Pons i Pons, del
Grup Parlamentari Socialista el punt 4 de la proposició no de
llei esmentada, relativa a ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per
sentència condemnatòria (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de
2013).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, d'acord amb l'article 191.1 en
concordança amb el 130 del Reglament del Parlament, admet
a tràmit la Proposta RGE núm. 9739/13, del Grup
Parlamentari MÉS, de modificació de l'article 16 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 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 allò que preveu l'article 191 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, en nom del Grup Parlamentari
MÉS, proposam la següent modificació del Reglament del
Parlament de les Illes Balears
Modificació de l'article 16 del Reglament del Parlament.
La norma comuna en les retribucions públiques pròpies d'un
salari a temps complet és el seu caràcter exclusiu i incompatible.
L'expressió "dedicació plena" del Reglament del Parlament
ha permès la compatibilitat de retribucions, una compatibilitat
que es considera inadequada. Per això, es precisa que el règim
retributiu dels diputats i les diputades per la dedicació al càrrec
que acordi la Mesa només podrà consistir en retribucions per
dedicació exclusiva, al qual seran d'aplicació les
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Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

incompatibilitats habituals en els salaris públics o en
indemnitzacions per assistència.
Article únic
Es dóna nova redacció a l'article 16.1, que tendrà la següent
redacció:

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

"1. Els diputats i les diputades percebran per l'exercici del
seu càrrec representatiu les dietes i les retribucions que es
determinin o les assignacions que es fixin per a aquells i
aquelles que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, així com totes les altres ajudes o indemnitzacions
que s'estableixin per al més eficaç i digne compliment de les
seves funcions.
El règim de dedicació exclusiva, que és obligatori en el
cas de la Presidència i els portaveus dels grups
parlamentaris, serà incompatible amb la percepció de
qualsevol altra retribució o assignació pública o privada,
derivada d'un altre lloc de treball, professió o activitat
retribuïts en qualsevol forma, incloses les pensions per
qualsevol règim de la seguretat social."
Disposició final
Aquesta modificació del Reglament es publicarà en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i regirà a
partir d'un mes després del dia d'aquesta publicació. També es
publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la política en matèria energètica.
Política en matèria energètica.
Atès que el passat 12 de juliol s’aprovava el Reial Decret
Llei 9/2013 sobre la reforma del sector elèctric, el qual tindrà
com a conseqüència directa per a les Illes Balears, entre d’altres,
un increment constant del preu de la llum que afectarà molt
especialment i de forma directa als ciutadans i a la petita i
mitjana empresa, la qual cosa comportarà un major càstig sobre
el consum i majors pèrdues de competitivitat, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller d’Economia
per tal que valori la incidència que la nova legislació energètica
tindrà sobre els ciutadans i sobre la petita i mitjana empresa de
les Illes Balears i les prioritats que a partir d’ara es fixarà el
Govern en aquesta matèria.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, 19 de setembre de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9822/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política en matèria energètica. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Agricultura,
medi Ambient i Territori, sobre la política en matèria de Política
Agrària Comuna.
Política en matèria de Política Agrària Comuna.

RGE núm. 9823/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política en matèria de Política Agrària Comuna.
(Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9824/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'inversions a les Illes
Balears. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9825/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'ensenyament de
llengües. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9826/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general aeroportuària. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9827/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política en matèria lingüística. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d’Agricultura Medi Ambient i Territori per tal que pugui
explicar les negociacions que s’estan portant a terme en relació
amb la reforma de la Política Agrària Comuna i la incidència
que aquesta tindrà sobre l’economia de les Illes Balears en el
període 2014-2020.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Hisenda i
Pressuposts, sobre política general en matèria d'inversions a les
Illes Balears.
Política general en matèria d'inversions a les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller
d'Hisenda i Pressuposts per tal d'explicar les tasques del Govern
de les Illes Balears per aconseguir que els pressuposts generals
de l'Estat per a 2014 no tornin a deixar les Illes Balears a la cua
de les comunitats autònomes en matèria d'inversions.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre la política general en matèria
lingüística.
Política general en matèria lingüística.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats sobre les polítiques del
Govern en matèria d'ensenyament del català.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre la política general en matèria
d'ensenyament de llengües.
Política general en matèria d'ensenyament de llengües.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats sobre les polítiques del
Govern en matèria d'ensenyament de l'anglès.
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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 de Turisme i
Esports, sobre la política general aeroportuària.
Política general aeroportuària.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de
Turisme i Esports sobre la privatització de la xarxa d'AENA i
les seves conseqüències sobre l'economia, la indústria turística
i la connectivitat de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera.
Palma, a 17 de setembre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9819/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9176/13, relativa a
inici del curs 2013-2014 a les Illes Balears. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
Palma, a 25 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 es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9176/13, relativa a inici del curs 2013-2014 a les Illes Balears,
la moció següent.
Inici del curs 2013-2014 a les Illes Balears.
El dimarts dia 17 de setembre, dins la cambra del Parlament
de les Illes Balears, vam tenir ocasió de comprovar que aquest
inici de crus no ha estat en absolut normal.
La causa principal d’aquesta manca de normalitat ha estat
fonamentalment l’actitud de provocació i de manca de diàleg i
de consens cap a la comunitat educativa per part del Govern de
les Illes Balears, que ha volgut aplicar unes mesures dràstiques
i ideològiques que afectaven directament el model educatiu que
s’havia anat conformant democràticament a les nostres illes i
que en els darrers anys havia aconseguit disminuir la taxa de
fracàs escolar 6 punts.
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El curs escolar ha començat amb un alt grau de crispació
perquè a les retallades pressupostàries dels cursos 2011-2012 i
2012-2013, que han afectat directament l’alumnat més
vulnerable i han empitjorat les condicions laborals del
professorat, s’han afegit actituds públiques de menyspreu cap
als docents, els expedients disciplinaris injustos oberts a tres
directors de secundària de Maó i la demostració de prepotència
i rebelAlia del Govern de les Illes Balears cap al Tribunal
Superior de Justícia en haver aprovat un decret llei per no acatar
la interlocutòria que suspenia el calendari d’aplicació del TIL.
La voluntat de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats d’implementar el Decret de Tractament Integrat de
Centres a la força s’ha enfrontat directament amb els colAlectius
professionals que el consideren inadequat pedagògicament, tant
en continguts com en terminis d’aplicació, així com també amb
els progenitors que veuen amb preocupació que l’educació dels
seus fills i filles empitjori els propers anys, sigui més cara i amb
manco suport de beques i professorat.
És per aquests motius i a conseqüència de la interpelAlació
a la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 17 de
setembre de 2013, que el Grup Socialista presenta la següent

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arxivar l’expedient disciplinari obert per motius
polítics als tres directors dels centres de secundària de Maó.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir immediatament les funcions docents i de
direcció als tres directors dels centres de secundària de Maó.
Palma, a 20 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Moció

RGE núm. 9602/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (I). (Mesa de
25 de setembre de 2013).

1. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats i el seu equip per la seva
actitud de provocació a la comunitat educativa en el seu conjunt,
de menyspreu a la tasca dels docents i de manca de diàleg.

RGE núm. 9603/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (II). (Mesa de
25 de setembre de 2013).

2. El Parlament de les Illes Balears constata l’inici de curs
2013-2014 com el més conflictiu i anormal des que el Govern
de les Illes Balears exerceix les competències en matèria
educativa.

RGE núm. 9604/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (III). (Mesa de
25 de setembre de 2013).

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
reivindicacions de la comunitat educativa que han motivat la
vaga que va tenir el seu inici dia 16 de setembre.

RGE núm. 9605/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (IV). (Mesa de
25 de setembre de 2013).

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja el menyspreu a la
independència del Poder Judicial que va significar la
promulgació, per part del Govern de les Illes Balears, del Decret
Llei 5/2013, de 6 de setembre de mesures urgents per a la
implantació del TIL per al curs 2013-2014.
5. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a derogar el Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre de
mesures urgents per a la implantació del TIL per al curs
2013-2014, així com el Decret 15/2013, de 19 d’abril, de
tractament integrat de llengües.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respondre positivament a les ofertes de mediació com
la que ha fet el rector de la UIB i així iniciar el diàleg amb la
comunitat educativa, en el marc del qual es pugui consensuar
una nova normativa que asseguri l’aprenentatge d’una llengua
estrangera, preferentment l’anglès, sense que es limiti
l’aprenentatge de la llengua pròpia, així com atendre les
reivindicacions de la comunitat educativa, per tal de garantir
una educació pública de qualitat i que aquesta no es vegi
afectada per les retallades del Govern.

RGE núm. 9606/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (V). (Mesa de
25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9607/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XII). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9608/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XI). (Mesa de
25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9609/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (X). (Mesa de
25 de setembre de 2013).
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RGE núm. 9610/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (IX). (Mesa de
25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9622/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Unitat de trastorns conductuals a la Residència de Can
carbonell de Marratxí (III). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9611/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (VIII). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Unitat de trastorns conductuals a la Residència de Can
Carbonell de Marratxí (IV). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9612/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (VII). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9624/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Unitat de trastorns conductuals a la Residència de Can
Carbonell de Marratxí (V). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9613/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (VI). (Mesa de
25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9625/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Unitat de trastorns conductuals a la Residència de Can
Carbonell de Marratxí (VI). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9614/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XV). (Mesa de
25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9626/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Unitat de trastorns conductuals a la Residència de Can
Carbonell de Marratxí (VII). (Mesa de 25 de setembre de
2013).

RGE núm. 9615/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XIV). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9616/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XIII). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9617/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XVI). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9618/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XVII). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9619/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XVIII). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9620/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Unitat de trastorns conductuals a la Residència de Can
Carbonell de Marratxí (I). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9621/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Unitat de trastorns conductuals a la Residència de Can
Carbonell de Marratxí (II). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9629/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (I). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9630/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (II). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9631/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (III). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9632/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (IV). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9633/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (V). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9634/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (VI). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9635/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (VII). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
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RGE núm. 9636/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (VIII). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9637/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (IX). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9638/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (X). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9639/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (XI). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9640/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Residencial y Asistencial SAU (XII). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9641/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (V). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9642/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (IV). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9643/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (III). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9644/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (II). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9645/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (I). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9646/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (VI). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9647/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (VII). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9648/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (VIII). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9649/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (IX). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9650/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (X). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9651/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (XI). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9652/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (XII). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9653/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (XIII). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9654/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (XIV). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9655/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a SAR Mallorca, SA (XV). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9693/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives (I). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9694/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives (II). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9695/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives (III). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9696/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives (IV). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9697/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives (V). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9698/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives (VI). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9699/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en FP dual (I). (Mesa de 25 de setembre de
2013).
RGE núm. 9700/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en FP dual (II). (Mesa de 25 de setembre de
2013).
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RGE núm. 9701/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
colAlaboradores en FP dual (III). (Mesa de 25 de setembre de
2013).

RGE núm. 9715/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes que finalitzaren el curs 2012-2013 (V). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9702/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta en
FP dual (I). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9735/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
total descomptat als docents que varen fer vaga. (Mesa de 25
de setembre de 2013).

RGE núm. 9703/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta en
FP dual (II). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9704/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta en
FP dual (III). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9705/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descomptes de sou a causa de la vaga. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9707/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (I). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9708/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (II). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9709/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (III). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9710/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (IV). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9711/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes que finalitzaren el curs 2012-2013 (I). (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9712/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes que finalitzaren el curs 2012-2013 (II). (Mesa de 25
de setembre de 2013).
RGE núm. 9713/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes que finalitzaren el curs 2012-2013 (III). (Mesa de 25
de setembre de 2013).
RGE núm. 9714/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes que finalitzaren el curs 2012-2013 (IV). (Mesa de 25
de setembre de 2013).

RGE núm. 9736/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
diari descomptat als docents que varen fer vaga. (Mesa de 25
de setembre de 2013).
RGE núm. 9737/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a docents
als quals se'ls ha descomptat part del sou perquè varen fer
vaga. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9767/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a infants menors de tres anys en situació de dependència (I).
(Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a infants menors de tres anys en situació de dependència (II).
(Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9769/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a infants menors de tres anys en situació de dependència (III).
(Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a infants menors de tres anys en situació de dependència (IV).
(Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a treballadores socials. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9772/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a drets dels menors (I). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9773/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a drets dels menors (II). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9774/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a drets dels menors (III). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9775/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionament de l'Administració de Justícia. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9776/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a consultes telefòniques ateses per la Fundació ANAR. (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
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RGE núm. 9777/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Registre públic de demandants de VPO. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9778/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajuntaments que han solAlicitat conveni amb l'IBAVI. (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9815/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicament dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (1). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atención Social y Estancias Residenciales, SA (II).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2006, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

RGE núm. 9816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicament dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (2). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicament dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (3). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicament dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (4). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atención Social y Estancias Residenciales, SA (III).

RGE núm. 9832/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(I). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9833/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(II). (Mesa de 25 de setembre de 2013).
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2007, i quin n'era el nombre
d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

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 escrita.
Atención Social y Estancias Residenciales, SA (I).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2005, i quin n'era el nombre
d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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.
Atención Social y Estancias Residenciales, SA (IV).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2008, i quin n'era el nombre
d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

H)

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

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

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (V).

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (X).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2009, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2006, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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.

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XII).

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (IX).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2013, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2007, i quin n'era el nombre
d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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.

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XI).

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (VIII).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2005, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2008, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

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

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.

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (VII).

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XIV).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2009, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2011, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

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

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

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (VI).

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XIII).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2010, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2012, i quin n'era el nombre
d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

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.

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XV).

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XVI).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Sant Joan, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2010, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2011, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

T)

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

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.

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XVII).

Unitat de trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell
de Marratxí (II).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2012, i quin n'era el nombre
d'usuaris?

Quin era, l'any 2008, el nombre de professionals contractats
per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Cas Carbonell de Marratxí,
especificats per especialitats professionals, i quin n'era el
nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 12 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

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.

Atención Social y Estancias Residenciales, SA (XVIII).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
residència de Montuïri, que gestiona Atención Social y
Estancias Residenciales, SA, l'any 2013, i quin n'era el nombre
d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Unitat de trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell
de Marratxí (III).
Quin era, l'any 2009, el nombre de professionals contractats
per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Cas Carbonell de Marratxí,
especificats per especialitats professionals, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 12 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Unitat de trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell
de Marratxí (I).
Quin era, l'any 2007, el nombre de professionals contractats
per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Cas Carbonell de Marratxí,
especificats per especialitats professionals, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 12 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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.
Unitat de trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell
de Marratxí (IV).
Quin era, l'any 2010, el nombre de professionals contractats
per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Cas Carbonell de Marratxí,
especificats per especialitats professionals, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 12 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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.

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.
Unitat de trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell
de Marratxí (V).
Quin era, l'any 2011, el nombre de professionals contractats
per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Cas Carbonell de Marratxí,
especificats per especialitats professionals, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 12 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

SAU Residencial y Asistencial SAU (I).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2010, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

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

Unitat de trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell
de Marratxí (VI).
Quin era, l'any 2012, el nombre de professionals contractats
per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Cas Carbonell de Marratxí,
especificats per especialitats professionals, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 12 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2011, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Unitat de trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell
de Marratxí (VII).
Quin era, l'any 2013, el nombre de professionals contractats
per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Cas Carbonell de Marratxí,
especificats per especialitats professionals, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 12 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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.
SAU Residencial y Asistencial SAU (III).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2012, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAU Residencial y Asistencial SAU (IV).

SAU Residencial y Asistencial SAU (VII).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2013, i quin n'era el
nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2012, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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

SAU Residencial y Asistencial SAU (V).

SAU Residencial y Asistencial SAU (VIII).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2010, i quin n'era el
nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2013, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

AI)

SAU Residencial y Asistencial SAU (VI).

SAU Residencial y Asistencial SAU (IX).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2011, i quin n'era el
nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2010, i quin n'era el
nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAU Residencial y Asistencial SAU (X).

SAR Mallorca, SA (V).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2011, i quin n'era el
nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2005, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

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

SAU Residencial y Asistencial SAU (XI).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2012, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2006, i quin n'era el nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
SAU Residencial y Asistencial SAU (XII).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Residencial y Asistencial SAU, l'any 2013, i quin n'era el
nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
SAR Mallorca, SA (III).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2007, i quin n'era el nombre d'usuaris?
Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAR Mallorca, SA (II).

SAR Mallorca, SA (VII).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2008, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2006, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAR Mallorca, SA (I).

SAR Mallorca, SA (VIII).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2009, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2007, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAR Mallorca, SA (VI).

SAR Mallorca, SA (IX).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2005, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2008, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAR Mallorca, SA (X).

SAR Mallorca, SA (XIII).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2009, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2007, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAR Mallorca, SA (XI).

SAR Mallorca, SA (XIV).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2005, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2008, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SAR Mallorca, SA (XII).

SAR Mallorca, SA (XV).

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2006, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a la
Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que gestionà
SAR Mallorca, SA, l'any 2009, i quin n'era el nombre d'usuaris?

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Empreses colAlaboradores en pràctiques formatives (IV).

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

Quines han estat a Mallorca les empreses colAlaboradores en
pràctiques formatives el 2013?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Empreses colAlaboradores en pràctiques formatives (I).
Quines han estat a Mallorca les empreses colAlaboradores en
pràctiques formatives el 2012?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Empreses colAlaboradores en pràctiques formatives (V).

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

Quines han estat a Menorca les empreses colAlaboradores en
pràctiques formatives el 2013?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Empreses colAlaboradores en pràctiques formatives (II).
Quines han estat a Menorca les empreses colAlaboradores en
pràctiques formatives el 2012?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Empreses colAlaboradores en pràctiques formatives (VI).

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

Quines han estat a Eivissa i Formentera les empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives el 2013?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Empreses colAlaboradores en pràctiques formatives (III).
Quines han estat a Eivissa i Formentera les empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives el 2012?

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

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Empreses colAlaboradores en FP dual (I).

BF)
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.

Quines són les empreses colAlaboradores a Menorca en el
projecte de Formació Professional en la modalitat dual el curs
2013-2014?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BM)
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.

Empreses colAlaboradores en FP dual (II).

Oferta en FP dual (II).

Quines són les empreses colAlaboradores a Eivissa i
Formentera en el projecte de Formació Professional en la
modalitat dual el curs 2013-2014?

Quina és l'oferta formativa d'FP en la modalitat dual a
Eivissa i Formentera per al curs 2013-2014?

Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

BN)
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.
Oferta en FP dual (III).

Empreses colAlaboradores en FP dual (III).
Quines són les empreses colAlaboradores a Mallorca en el
projecte de Formació Professional en la modalitat dual el curs
2013-2014?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quantes modalitats s'han presentat per accedir als cicles
formatius de formació professional en la modalitat dual per al
curs 2013-2014?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

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

Oferta en FP dual (I).
Quina és l'oferta formativa d'FP en la modalitat dual a
Menorca per al curs 2013-2014?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A quants de professors, desglossats per illes, se'ls ha
descomptat el sou a causa de la vaga de dia 16 de setembre de
2013?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (I).
Quin nombre de professors estan en possessió de la titulació
B2 d'anglès expressat per nombre en cada centre educatiu a l'illa
de Mallorca?
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Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (II).
Quin nombre de professors estan en possessió de la titulació
B2 d'anglès expressat per nombre en cada centre educatiu a l'illa
de Menorca?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

BT)
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.
Alumnes que finalitzaren el curs 2012-13 (I).
Quin nombre d'alumnes d'ensenyament obligatori van
finalitzar el curs 2012-2013 a les Illes Balears?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Alumnes que finalitzaren el curs 2012-13 (II).
BR)
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.
Professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (III).
Quin nombre de professors estan en possessió de la titulació
B2 d'anglès expressat per nombre en cada centre educatiu a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quin nombre d'alumnes d'ensenyament obligatori van
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Alumnes que finalitzaren el curs 2012-13 (III).

BS)
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.

Quin nombre d'alumnes d'ensenyament obligatori van
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa de Menorca?

Professorat en possessió de la titulació B2 d'anglès (IV).
Quin nombre de professors estan en possessió de la titulació
B2 d'anglès expressat per nombre en cada centre educatiu a l'illa
de Formentera?

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Import diari descomptat als docents que van fer vaga.

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

Quin import diari ha estat descomptat als professors que van
fer vaga el 16 de setembre de 2013?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Alumnes que finalitzaren el curs 2012-13 (IV).
Quin nombre d'alumnes d'ensenyament obligatori van
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Alumnes que finalitzaren el curs 2012-13 (V).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Docents als quals se'ls ha descomptat part del sou perquè van fer
vaga.
A quants professors, desglossats per illes i per dies, se'ls ha
descomptat part del sou per haver fet vaga el 16 de setembre de
2013?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quin nombre d'alumnes d'ensenyament obligatori van
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa de Formentera?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Import total descomptat als docents que van fer vaga.
Quin és l'import total descomptat als docents que van fer
vaga el 16 de setembre de 2013?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Infants menors de tres anys en situació de dependència (I).
Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa de
Mallorca?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Infants menors de tres anys en situació de dependència (II).
Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa de
Menorca?
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Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Infants menors de tres anys en situació de dependència (III).
Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa
d'Eivissa?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Drets dels menors (I).
L'informe de 2012 de l'Oficina de Defensa dels Drets dels
Menors assenyala a l'apartat 4.3 que hi ha hagut un 6%
d'intervencions per manca d'atenció sanitària entesa com les
actuacions que atempten contra els drets dels menors a tenir
accés als serveis mèdics. Quins han estat els motius concrets
que han atemptat contra els drets dels menors a tenir accés als
serveis mèdics i que han ocasionat aquestes intervencions,
segons diu l'informe?

Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CI)

Infants menors de tres anys en situació de dependència (IV).

Drets dels menors (II).

Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa de
Formentera?

L'informe de 2012 de l'Oficina de Defensa dels Drets dels
Menors assenyala a l'apartat 4.3 que el maltractament
institucional ha comportat un 0,53% de les seves intervencions.
Ens pot detallar quines han estat les causes concretes en què
s'han vulnerat els drets dels menors i han ocasionat aquestes
intervencions?

Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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.

Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Treballadores socials.
En relació amb el personal tècnic de l'Oficina de Defensa
dels Drets dels Menors, ens pot indicar per quins motius es va
passar de tenir dues treballadores socials a una des del mes de
maig de 2012?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Drets dels menors (III).
L'informe de 2012 de l'Oficina de Defensa dels Drets dels
Menors assenyala a l'apartat 4.4 que s'ha rebut un 28% de
queixes sobre el funcionament d'alguna administració pública.
Ens pot detallar quines han estat les causes concretes que han
ocasionat la intervenció de l'ODDEM?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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Ajuntaments que han solAlicitat conveni amb l'IBAVI.

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

Quins són els ajuntaments que han solAlicitat conveni amb
l'IBAVI per a la gestió socials dels VPO amb detall del nombre
d'habitatges solAlicitats?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Funcionament de l'Administració de Justícia.
Quines han estat les queixes concretes sobre el
funcionament de l'Administració de Justícia que s'han presentat
a l'ODDEM durant 2012?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consultes telefòniques ateses per la Fundació ANAR.
Quin és el nombre de consultes telefòniques que ha atès la
Fundació ANAR per prestar el servei d'atenció telefònica a la
infància des del seu inici fins a l'actualitat?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (1).
Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic,
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de setembre
de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del
Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix
a modificar les condicions de finançament de medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de
Salut mitjançant l'assignació d'aportació de l'usuari, publicada
al BOE de 19 de setembre de 2013, durant 2010 i desglossada
per hospital.
Palma, a 20 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Registre públic de demandants de VPO.

Medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (2).

Quin és el nombre de famílies o persones apuntades al
Registre públic de demandants de VPO?
Palma, a 19 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic,
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de setembre
de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del
Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix
a modificar les condicions de finançament de medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de
Salut mitjançant l'assignació d'aportació de l'usuari, publicada
al BOE de 19 de setembre de 2013, durant 2011 i desglossada
per hospital.
Palma, a 20 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (3).
Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic,
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de setembre
de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del
Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix
a modificar les condicions de finançament de medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de
Salut mitjançant l'assignació d'aportació de l'usuari, publicada
al BOE de 19 de setembre de 2013, durant 2012 i desglossada
per hospital.
Palma, a 20 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària (4).
Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic,
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de setembre
de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del
Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix
a modificar les condicions de finançament de medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de
Salut mitjançant l'assignació d'aportació de l'usuari, publicada
al BOE de 19 de setembre de 2013, de gener a 30 de juny de
2013 i desglossada per hospital.
Palma, a 20 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats (I).
Quin import s'ha liquidat per Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats per raó de l'escriptura
pública de compravenda i cancelAlació d'hipoteca de l'Hotel
Rocamar, atorgada el 12 de setembre de 2012 davant ell notari
Sr. Joan Trujillo Zaforteza, amb el número 1.249 del seu
protocol?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats (II).
Ha aplicat la Conselleria d'Economia i Hisenda una
exempció de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats a l'escriptura pública de compravenda i
cancelAlació d'hipoteca de l'Hotel Rocamar, atorgada el 12 de
setembre de 2012 davant ell notari Sr. Joan Trujillo Zaforteza,
amb el número 1.249 del seu protocol, malgrat que aquests
imposts han de ser liquidats per la part venedora i aquesta no és
administració pública territorial i institucional ni establiment de
beneficència, cultura, seguretat social, docents o de finalitats
científiques?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 9929/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a manifestació
per a una educació de qualitat. (Mesa de 25 de setembre de
2013).
RGE núm. 9930/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
deficiències als hospitals públics. (Mesa de 25 de setembre de
2013).

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

RGE núm. 9931/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prestacions per a la dependència. (Mesa de 25 de setembre de
2013).
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RGE núm. 9932/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació
d'infraestructures elèctriques. (Mesa de 25 de setembre de
2013).

RGE núm. 9944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conseqüències de la política educativa del Govern (IV).
(Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9933/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a autoritzacions de l'activitat del sector del xàrter nàutic.
(Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conseqüències de la política educativa del Govern (V). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9934/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions per a la capacitació del professorat en llengua
anglesa. (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9946/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
jurídica del TIL. (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9935/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a endeutament de la comunitat autònoma. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9936/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de la unitat d'oncologia i medicina
palAliativa a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 25 de setembre
de 2013).

RGE núm. 9947/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a autopistes de
l'educació. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

RGE núm. 9937/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions i actuacions en matèria de prevenció
d'incendis. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència a la Fira Top Resa de París. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Sr. President del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Manifestació per a una educació de qualitat.
Com valora el Sr. President la manifestació a favor de la
qualitat de l'educació?

RGE núm. 9939/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligacions
econòmiques amb el Consell Insular de Formentera. (Mesa de
25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió per tal de tractar la proposta de reducció de despesa
parlamentària. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern (I). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9942/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern (II). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9943/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern (III). (Mesa
de 25 de setembre de 2013).

Palma, a 25 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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Deficiències als hospitals públics.
Què pensa fer el Govern davant les deficiències dels
hospitals públics?
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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

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

Prestacions per a la dependència.

Accions per a la capacitació del professorat en llengua anglesa.

Pot indicar-nos la consellera de Família i Serveis Socials
sobre quina és la xifra prevista per a aquest any en prestacions
per a la dependència a la seva conselleria?

Quines accions ha posat en marxa la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per poder capacitar el professorat en
llengua anglesa?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

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

Planificació d'infraestructures elèctriques.

Endeutament de la comunitat autònoma.

Quins han estat els condicionants tècnics que ha defensat el
Govern de les Illes Balears per arribar a una planificació
especial d'infraestructures elèctriques que ha tramès el Govern
d'Espanya a la CNE?

Quina valoració fa el conseller d'Hisenda i Pressuposts de la
darrera xifra d'endeutament que ha donat el Banc d'Espanya en
relació amb el deute financer de la comunitat autònoma?
Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

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

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

Autoritzacions de l'activitat del sector del xàrter nàutic.

Creació de la Unitat d'oncologia i medicina palAliativa a
l'Hospital Mateu Orfila.

En quina situació es troben les autoritzacions de l'activitat
del sector del xàrter nàutic a la nostra comunitat autònoma que
portaran a terme des del Govern de les Illes Balears?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
creació de la Unitat d'oncologia i medicina palAliativa a
l'Hospital Mateu Orfila?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Inversions i actuacions en matèria de prevenció d'incendis.

Reunió per tal de tractar la proposta de reducció de despesa
parlamentària.

Sr. Conseller, ens pot explicar les inversions fetes a
l'IBANAT en equipaments per a l'extinció d'incendis?
Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

Com valora el vicepresident del Govern la reunió celebrada
el passat 23 de setembre per tractar la proposta de reducció de
despesa parlamentària?
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Assistència a la Fira Top Resa de París.
Ens pot informar el conseller de Turisme sobre l'assistència
a la Fira Top Resa de París, celebrada recentment?
Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Conseqüències de la política educativa del Govern (I).
Pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
que tots els centres educatius de les Illes Balears tenen els
recursos suficients per tal d'implantar el TIL?
Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Obligacions econòmiques amb el Consell Insular de
Formentera.
En quina mesura fa front el Govern de les Illes Balears a les
obligacions econòmiques reconegudes amb el Consell Insular
de Formentera?
Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Conseqüències de la política educativa del Govern (II).
Per quin motiu l'aprovació d'una llei que limita la llibertat
d'expressió és una prioritat per a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats?
Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

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

Conseqüències de la política educativa del Govern (III).

Seguretat jurídica del TIL.

Quina disponibilitat té la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per atendre les demandes dels centres educatius de
les Illes?

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, creu que
tot el procediment desenvolupat en relació amb el tractament
integrat de llengües és un model de seguretat jurídica?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

S)

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

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

Conseqüències de la política educativa del Govern (IV).

Autopistes de l'educació.

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per què
creu vostè que hi ha alguns centres concertats que no s'han
adherit a la vaga?

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, les
autopistes de l'educació passen per aplicar el tractament integrat
de llengües?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Sr. President del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Conseqüències de la política educativa del Govern (V).
Creu, Sr. President, que la manifestació de diumenge en
suport d'una educació pública de qualitat expressa la veu d'una
minoria?
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
RGE núm. 9669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fons
FEDER 2012, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9835/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització
dels serveis en l'Advocacia per a interessos particulars, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recórrer la
interlocutòria del TSJIB, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 25 de setembre
de 2013).
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RGE núm. 9837/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
finançament dels consells insulars, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda
per incompatibilitat del president, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilles dels centres educatius (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilles dels centres educatius (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilles dels centres educatius (III), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9842/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilles dels centres educatius (IV), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9843/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Orquestra
Simfònica, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9844/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Any Llull
(I), a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).

RGE núm. 9849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga
de docents (II), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9850/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
classes de repàs d'anglès, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conflicte de docents, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
registre d'escrits, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).
Palma, a 25 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 oral davant comissió.
Fons FEDER 2012.
Quines actuacions han estat finançades pel Fons FEDER
durant l'any 2012 a les Illes Balears?
Palma, a 16 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

RGE núm. 9845/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Any Llull
(II), a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ramon
Llull, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga
de docents (I), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 25 de setembre de 2013).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Utilització dels serveis de l'Advocacia per a interessos
particulars.
Sr. Conseller de Presidència, li sembla raonable al Govern
utilitzar els serveis de l'Advocacia de la CAIB per als interessos
particulars del president Bauzá?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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

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.

Recórrer la interlocutòria del TSJIB.

Plantilles dels centres educatius (I).

Sr. Conseller de Presidència, ha recorregut el Govern la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears que suspenia l'annex en l'aplicació del decret TIL?

Les plantilles dels centres educatius de Mallorca es trobaven
la completades en data de 2 de setembre d'acord amb els
projectes TIL?

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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.

Llei de finançament dels consells insulars.

Plantilles dels centres educatius (II).

Sr. Conseller de Presidència, en quina situació es troba la
redacció de la nova llei de finançament dels consells insulars?

Les plantilles dels centres educatius de Menorca es trobaven
la completades en data de 2 de setembre d'acord amb els
projectes TIL?

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Demanda per incompatibilitat del president.
Plantilles dels centres educatius (III).
Sr. Conseller de Presidència, per què pensa el Govern que
els diputats del PSIB-PSOE no poden demandar davant els
tribunals la incompatibilitat del president, i els del PP sí tenien
legitimitat en un cas similar?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Les plantilles dels centres educatius d'Eivissa es trobaven la
completades en data de 2 de setembre d'acord amb els projectes
TIL?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

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

Any Llull (II).
S'ha començat a elaborar un programa per celebrar, el 2015,
l'Any Llull?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Plantilles dels centres educatius (IV).
Les plantilles dels centres educatius de Formentera es
trobaven la completades en data de 2 de setembre d'acord amb
els projectes TIL?
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

J)

Ramon Llull.

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

Segons la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, en
quin idioma parlava i escrivia Ramon Llull?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Orquestra Simfònica.
Respecte de l'orquestra Simfònica, quines mesures ha pres
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per a la seva
continuïtat?

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

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

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

Li sembla normal a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats començar el curs amb una vaga de docents?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Any Llull (I).
Es té previst declarar l'any 2015 Any Llull?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

O)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

L)

Vaga de docents (II).

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

Què pensa fer la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb els doblers estalviats del salari del professorat
que ha fet vaga?

BOPIB núm. 116 - 27 de setembre de 2013
Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 9598/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estatut de la víctima del delicte. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9738/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la concessió de la Medalla de oro al Mérito
de las Bellas Artes al Teatre Principal de Maó (tramitació pel
procediment d'urgència). (Mesa de 25 de setembre de 2013).

Què li fa pensa a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que els progenitors ja no hauran de pagar classes de
repàs d'anglès?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Conflicte dels docents.
Li sembla que un càrrec de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats que considera que els sindicalistes són
"gentussa" i "llops carronyaires" posarà pau al conflicte dels
docents a Menorca?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Estatut de la víctima del delicte.
Exposició de motius
L'Estatut de la Víctima del Delicte té com a objectiu oferir
des dels poders públics una resposta jurídica i social el més
àmplia possible que permeti reparar el dany sofert i, alhora,
minimitzar altres efectes traumàtics que la condició de víctima
pot generar.
Aquesta figura té el seu origen a la Directiva del Parlament
Europeu i del Consell aprovada el 25 d'octubre de 2012. La
citada directiva obliga tots els estats membres a incorporar una
sèrie de procediments comuns d'atenció a les víctimes del
delicte, independentment de la nacionalitat de les que ho
sofreixin, del país en el qual es trobin i del tipus de delicte que
es cometi contra elles.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Registre d'escrits.
Qui va telefonar a la Policia Nacional per vigilar els pares i
mares que registraven escrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats dia 18 de setembre?
Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Amb l'aprovació d'aquest estatut, Espanya estaria al
capdavant dels països membres de la Unió Europea que
aglutinen en un sol text legislatiu el catàleg de drets de les
víctimes, sense perjudici dels aprovats amb anterioritat per a les
víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, que gaudiran
del règim de drets i protecció reconeguts a la nova llei, a més
dels reconeguts a la normativa especial.
La seva vocació és la de ser un catàleg general de drets
processals i extraprocesals de totes les víctimes del delicte.
Així, les víctimes podran recórrer les resolucions de
sobreseïment i arxiu que es dictin, participar en el procés penal
i tenir accés a informació concreta sobre la causa. De la mateixa
manera, podran recórrer les decisions d'especial transcendència
que s'adoptin, com la concessió de la llibertat condicional o
l'alçament de períodes de seguretat.
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D'altra banda, les víctimes més vulnerables (menors d'edat,
persones amb discapacitat) o aquelles que han patit delictes
d'especial gravetat (delictes sexuals, tracta d'éssers humans,
terrorisme, violència sobre la dona, grans sinistres amb víctimes
múltiples) gaudiran d'una major protecció per evitar els efectes
del que es coneix com la "segona victimització", el procés
posterior a la denúncia durant el qual la colAlaboració amb les
forces de seguretat o amb l'Administració de Justícia es
converteixen en una font de patiment afegit per a les víctimes.
En definitiva, amb aquest estatut es pretén millorar la
reparació del dany sofert i minimitzar els efectes traumàtics que
sofreixen les víctimes, des del reconeixement de la seva dignitat
i la defensa dels seus béns materials i morals i amb ells els del
conjunt de la societat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a l'aprovació de l'Estatut de la Víctima del Delicte amb la
finalitat de dotar de major protecció i reforçar la defensa dels
colAlectius més vulnerables a través d'aquest règim assistencial
i jurídic."
Palma, a 17 de setembre de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Suport a la concessió de la Medalla de oro al Mérito de las
Bellas Artes al Teatre Principal de Maó.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
d'obtenir, el més aviat possible, una resolució del Parlament de
les Illes Balears al respecte que doni suport a la concessió de la
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes per part del
Ministeri de Cultura.
El Grup Parlamentari Popular presenta al Ple del Parlament
la següent proposta, consistent a elevar al Ministeri de Cultura
la petició de concessió de la Medalla de Oro al Mérito de las
Bellas Artes -que anualment atorga aquest ministeri- al Teatre
Principal de Maó, en atenció als mèrits que reuneix el nostre
coliseu, que a continuació s’esmenten:
1. El Teatre Principal de Maó és el teatre d’òpera més antic
d’Espanya i un dels més antics d’Europa.

2. La seva construcció, l’any 1829, com a teatre d’òpera
d’inspiració italiana, és conseqüència de la gran afició operística
que, des d’uns anys abans, havia arrelat entre la societat
maonesa de l’època.
3. Al llarg de tot el segle XIX i en les primeres dècades del
segle XX, les temporades d’òpera es desenvolupaven des de la
tardor fins a la primavera i es posaven en escena diferents títols.
El nombre total de funcions al Teatre Principal podia variar des
de les quaranta fins a vuitanta o més representacions.
4. En els seus 184 anys d’història, l’òpera ha estat uns dels
espectacles habituals en la seva programació.
5. Fa més de quaranta anys (des de 1972) que existeix
l’Associació d’Amics de s’Òpera, que ha programat les funcions
d’òpera durant aquestes dècades i ha estat la impulsora de la
recent Fundació Menorquina de l’Òpera (2006), entitat en la
qual estan implicades les institucions locals de la nostra
comunitat: Govern de les Illes, Consell Insular de
Menorca i el mateix Ajuntament de Maó, a més de l’esmentada
Associació d’Amics de s’Òpera.
6. El Teatre Principal de Maó forma part -des de 2005- de
l’associació Òpera XXI, que es va constituir al nostre coliseu,
en atenció a la consideració del Teatre Principal de Maó com a
emblema dels teatres espanyols i capdavanter en la
representació d’òpera a Espanya.
7. Des del seus inicis i fins a l’actualitat, a més de les funcions
d’òpera, el Teatre Principal ha acollit funcions de teatre,
sarsueles, concerts i molts altres espectacles, que conformen una
programació variada i destinada a tots els públics.
Per tot l’exposat, i en atenció a la commemoració -l’any
vinent- dels 185 anys d’història del coliseu maonès i amb el
suport de tots el grups polítics al ple de l'Ajuntament de Maó, el
Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Ple del Parlament dóna suport a la iniciativa de
l'Ajuntament de Maó perquè el Ministeri de Cultura concedeixi
a l’entitat Teatre Principal de Maó la Medalla de Oro al Mérito
de las Bellas Artes.
Palma, a 19 de setembre de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
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RGE núm. 9828/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció als malalts neurodegeneratius i atenció
fisioterapeuta, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 25 de setembre de 2013).

Ordre de Publicació
RGE núm. 9587/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no al conveni laboral de grans magatzems, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de setembre de
2013).
RGE núm. 9666/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
al dret a l'autodeterminació i la cambra de representació dels
territoris i les nacions, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9667/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a portal d'accés a la informació, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25
de setembre de 2013).
RGE núm. 9668/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a recuperar el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9679/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a soterrament de l'estesa elèctrica Manacor-Artà, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).
RGE núm. 9680/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió de diferents zones d'amarrament al Port de
Maó, amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9681/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a utilització de l'Advocacia de la CAIB, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9682/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforma del sistema de pensions, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9683/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la violència feixista, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 25
de setembre de 2013).
RGE núm. 9686/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a finançament de les fundacions i dels partits polítics, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
RGE núm. 9747/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de l'avantprojecte de llei de demarcació
i planta judicial, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de
setembre de 2013).

RGE núm. 9847/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a foment de l'economia social i del cooperativisme a
les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 25 de setembre de 2013).
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
No al conveni laboral de grans magatzems.
Abans de l’estiu es va signar el Conveni colAlectiu de grans
magatzems que suposa un greu retrocés en les condicions
laborals, socials i econòmiques al sector i indirectament al petit
comerç i el comerç de proximitat, ja que aquest conveni marca
uns mínims a tots els convenis signats arreu de l’Estat que tiren
per terra les condicions existents fins a la data.
Fins i tot el Ministeri de Treball va haver d’intervenir per
modificar alguns articles del dit conveni perquè fos legal,
estirant al màxim les possibilitats de les darreres reformes
laborals. Entre els retrocessos destaquen la congelació salarial;
l’obligació de fer feina diumenges i festius amb l’eliminació del
complement retributiu destinat per a aquests dies; la flexibilitat
de la jornada per no pagar les hores extres; l’augment de 28
hores de feina a l’any sense augment de sou; la reducció de
vacances; la imposició del 10% de la jornada arbitràriament per
l’empresa, ... i fins i tot la reducció del sou en funció de les
vendes.
Els salaris dels contractes de formació queden establerts en
uns 450 euros, molt per davall del salari mínim, una figura
contractual de la qual abusen grans superfícies comercials
instalAlades en els darrers temps a les nostres illes gràcies a les
polítiques impulsades pel Partit Popular a Balears.
Es tracta d’un conveni, per tant, que a més de no respectar
unes condicions laborals dignes, no té en compte la realitat del
teixit comercial de les Illes Balears, que pivota entorn del petit
i mitjà comerç, que és el que realment genera llocs de feina i
dóna vida als carrers dels nostres pobles i ciutats. Un petit i
mitjà comerç que precaritza la seva situació i la del seu personal
davant la proliferació de grans superfícies que fan servir marcs
de regulació com aquest, que el condemnen a la seva
desaparició a curt termini, tal i com han denunciat reiteradament
els responsables de les patronals de comerç local.
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Per tot això, el Grup parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a modificar
la seva política de promoció de les grans superfícies comercials
i establir una moratòria mentre els consells insulars no hagin
desenvolupat els respectius plans directors d’equipaments
comercials, que han de ser acordats amb els agents socials i
econòmics.
- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a no aprofitar
les declaracions de zones d’afluència turística per aprofundir en
una liberalització dels horaris comercials que s’ha demostrat
inassumible i poc útil per al petit i mitjà comerç.
- El Parlament insta el Govern de l’Estat a emprendre les
accions necessàries perquè es revisi el conveni laboral de grans
superfícies comercials publicat al BOE de 22 d’abril, tot
respectant els convenis internacionals de drets laborals.
Palma, a 16 de setembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

autènticament representats en les Corts, i que les nacions i
nacionalitats puguin exercir la seva sobirania dins un marc de
respecte al dret d’autodeterminació. La realitat d’un estat
plurinacional, com l’espanyol, pot perfectament estructurar-se
en una sola cambra que representi adequadament els territoris
i les nacions.
Dit d’una altra manera, l’actual configuració constitucional
del Parlament és redundant, genera duplicitats i burocràcia. Un
model autonomista obert al federalisme i al confederalisme
necessita passar del Congrés dels Diputats i del Senat de la
segona lectura, a una sola cambra que reculli l’esperit i la
voluntat de la Constitució de “representació territorial”.
Per això el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
impulsar una autèntica reforma constitucional que reconegui el
dret d’autodeterminació de les nacions (classificades en l'actual
marc jurídic amb nacions i nacionalitats) i la voluntat d’aquestes
i de la resta de territoris de gestionar la seva autonomia de
forma més autònoma i sobirana.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que a la reforma constitucional per donar més i millor
representació als territoris i a les nacions de l'Estat espanyol,
s'abandoni el sistema bicameral i s'opti per un parlament d'una
sola cambra.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Sobre el dret a l'autodeterminació i la cambra de representació
dels territoris i de les nacions.
La Constitució Espanyola defineix el Senat com una cambra
de representació territorial, tot i que en l’actualitat només actuï
com una cambra de segona lectura de les iniciatives que genera
el Congrés dels Diputats.
Tot i la manifesta voluntat per part dels partits polítics amb
representació a les Corts Generals de modificar la Constitució
Espanyola perquè la Cambra Alta esdevingui allò que realment
volia ser, la realitat avui és que el Senat és una cambra inútil,
que no aporta res al procés legislatiu ni al control al Govern, i
a la qual no li fa cas ningú, ni tan sols quan aquesta ha vetat els
pressuposts generals.
Però més enllà de l’evident inutilitat del Senat, caldria
demanar-se si és avui raonable mantenir un sistema
parlamentari bicameral. L’experiència recent en el nostre entorn
europeu ens recorda que alguns estats ja han iniciat el debat per
passar del bicameralisme al monocameralisme. No calen dues
cambres per governar un estat. No és raonable sostenir una
cambra de segona lectura que suposa una duplicitat cara i
evitable. I, fins i tot, val a dir que la representació territorial no
té per què estructurar-se fora de la cambra principal.
Des del Grup Parlamentari MÉS es considera, en canvi, que
el realment important i necessari és que els territoris estiguin

Palma, a 11 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Portal d'accés a la informació.
No cal justificar més la necessitat social i política que les
institucions actuïn sota el principi democràtic i democratitzador
de la transparència. La qüestió és saber, en canvi, quines
mesures són autènticament eficaces per aconseguir aquest
objectiu.
Des del Grup Parlamentari MÉS pensam que la
transparència en la gestió dels recursos públics és fonamental
per reconstruir la confiança i la credibilitat de les institucions
públiques.
La informació derivada de la gestió de les hisendes
públiques ha de ser pública i publicitada perquè qualsevol
persona la pugui consultar, com a mínim en suport digital i
accessible via internet, amb l'única excepció de les que estableix
la legislació en protecció de dades.
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Cal tenir present que l'accessibilitat ha de ser també
comprensiva, és a dir que no es tracta només de publicitar dades
sinó que les dades publicades siguin fàcilment localitzables i
entenedores.
El ritme en què es gestiona avui la informació obliga que la
informació en la gestió dels recursos públics vagi molt més
enllà de publicar els pressuposts i les memòries. Cal tenir una
informació dels comptes públics “al dia” dels compromisos
(convenis, subvencions, factures, etc.) i dels ingressos que
entren en una fase comptable, amb la informació mínima però
suficient per saber la destinació, els beneficiaris, les quanties,
les justificacions, etc.
Val a dir en aquest sentit que la informació econòmica i
pressupostària que aporta el Govern de les Illes Balears és,
segons l'organització Transparència Internacional, la menys
accessible i transparent, ja que no compleix 6 dels 14 indicadors
de transparència.
Per això el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un portal d'accés a la informació en el qual la
gestió de la hisenda pública autonòmica sigui una prioritat i
permeti a qualsevol ciutadà accedir via telemàtica a una
informació actualitzada i comprensible de l'estat d'execució del
pressupost.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Recuperar el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears va aprovar dia 20 de
desembre de 2012 la llei que suspèn indefinidament, tot i que
“temporalment”, la vigència de la Llei 10/2000, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
Aquesta llei impulsada pel Govern de les Illes Balears es
fonamentava en el Pla Econòmic i Financer 2012-2014 que
establia tot un conjunt de mesures per reduir la despesa pública
i el dèficit de la comunitat autònoma.
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un
instrument recollit a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
al servei de la participació ciutadana i el diàleg amb els agents
socials per a tot allò que afecta qüestions estratègiques per al
desenvolupament econòmic i social de la nostra comunitat
autònoma.
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En aquests moments de profunda crisi econòmica i financera
és més necessari que mai el consens amb els agents socials i
econòmics i la societat civil, amb l’objectiu de planificar i
desenvolupar polítiques de llarg termini que ens permetin sortir
de la crisi i evitar una fractura social derivada de l'exclusió i la
pobresa a la societat balear.
El Grup Parlamentari MÉS ja va defensar en la corresponent
tramitació parlamentària que era un greu error suprimir
organismes de participació i diàleg amb la societat civil, que per
altra part representaven una despesa ínfima per a
l’Administració de la CAIB.
Actualment, les circumstàncies que van donar peu al Pla
Econòmic i Financer han variat. El mateix Govern ha expressat
“que les Illes Balears no tenen un problema de despesa, el tenen
de finançament”, i que "per al 2014 el pressupost de la CAIB
tindrà un major marge de maniobra gràcies, entre d'altres coses,
a la flexibilització del dèficit”. Alhora, també, el Govern ha
expressat que “fins ara s'ha fet l'urgent, i ara és hora de fer
l'important”. Aquesta darrera afirmació la feia la portaveu del
Govern, Núria Riera, el juny de 2013.
Per això el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar la disposició final segona de la Llei 16/2012,
de 27 de desembre, que permet, mitjançant un decret del
Consell de Govern a proposta del vicepresident econòmic,
suspendre l'esmentada llei i recuperar la vigència de la Llei
10/2000, que crea i regula el funcionament del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reactivar i promoure el Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, previst a l'Estatut d'Autonomia com un
instrument per al diàleg i la participació representativa dels
diferents sectors socials i econòmics, recuperant així funcions
que des de fa dos anys han assumit altres òrgans temporals no
estatutaris, com el Fòrum Balears Competitiva.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Proposició no de llei

E)

1. El Parlament de les Illes Balears valora de forma encertada
els principis que han regit l’elaboració de la proposta alternativa
a la línia elèctrica projectada entre Manacor i Artà
i insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la nova
proposta presentada el soterrament dels 2,5 quilòmetres de nova
estesa elèctrica projectada.

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.
Soterrament de l’estesa elèctrica Manacor-Artà.
Atesa la planificació del Govern estatal, la qual fixa una
nova connexió entre les illes de Mallorca i Menorca mitjançant
una segona estesa elèctrica entre ambdues illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redefinir la proposta de la subestació d’Artà i a elegir,
de totes les opcions possibles, el projecte de menor impacte
paisatgístic.

Atès que per executar-la és necessari reforçar la línia
elèctrica entre Manacor-Artà.
Atès que al projecte inicialment redactat fixava una nova
línia elèctrica entre Manacor i Artà de més de 22 quilòmetres,
a més de l’ampliació de la subestació elèctrica d’Artà, el que
representava un elevadíssim cost, un greu impacte ambiental i
grans perjudicis per als veïns afectats.
Atès que es detectaren evidents deficiències en la seva
tramitació.
Atesa la decisió del Govern de les Illes Balears de suspendre
el passat 18 de juliol la tramitació del projecte esmentat.

Palma, a 18 de setembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. 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 comissió.

Atès que la nova proposta presentada pel Govern de les Illes
Balears al llarg del mes d’agost aprofita les actuals
infraestructures mitjançant reforços, la qual cosa en permet una
major optimització i en redueix alhora el traçat de la nova
instalAlació a 2,5 quilòmetres de nova estesa elèctrica.

Gestió de diferents zones d’amarrament al port de Maó.

Atès que la nova proposta suposa una considerable reducció
del cost de l’obra, però continuarà generant certs impactes
ambientals i determinats perjudicis als veïns afectats, en tant
que es preveu que la nova estesa elèctrica sigui aèria.

Davant les experiències fallides d’altres adjudicacions,
realitzades per a la gestió d’amarraments a diferents zones del
Port de Maó, conseqüència principalment de les elevades
exigències econòmiques.

Atès que aquests impactes existents a la nova proposta
presentada pel Govern de les Illes Balears es podrien reduir
considerablement sense incrementar la dotació econòmica que
Red Elèctrica ha reservat per al reforçament de l’estesa elèctrica
Manacor-Artà.

Atès que en aquests moments Autoritat Portuària de les Illes
Balears ha manifestat la intenció de treure a concurs públic la
gestió de set zones d’amarraments diferents al Port de Maó.

Atès que el projecte de Red Eléctrica fixava una ampliació
de la subestació d’Artà, d’elevadíssims impactes ambientals.
Atès que la proposta elaborada pel Govern de les Illes
Balears no detalla quin serà el projecte d’ampliació de la
subestació d’Artà ni els impactes que aquesta acabarà
provocant.
Atès l’especial ressò que aquest projecte ha despertat entre
els veïnats de Manacor, Artà, Son Servera i Sant Llorenç, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Conscients de la importància estratègica que té el Port de
Maó per a l’economia de l’illa de Menorca i molt especialment
per a les empreses nàutiques que hi operen.

Sabedors de la importància estratègica que tenen les
esmentades set zones d’amarraments per a l’economia, la
qualitat del servei i la supervivència de les empreses
menorquines i on una nova fallida en un concurs públic
generaria nous perjudicis per a l’economia insular.
Conscients que la recerca d’un port competitiu demana
afavorir el dinamisme empresarial, buscant sempre la millora
del servei i del preu i que per aconseguir-ho, els grans pactes
públicoprivats són cada vegada més importants.
El Grup Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària de
les Illes Balears a paralitzar la redacció dels plecs corresponents
als expedients dels concursos de gestió de les set zones
d’amarrament del Port de Maó.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària de
les Illes Balears a crear una mesa de treball formada per la
mateixa Autoritat Portuària, les institucions autonòmica, insular
i local i la patronal del sector nàutic menorquí amb la finalitat
de redactar uns plecs de condicions que garanteixin la qualitat
en el servei i la lliure competència entre les diferents zones
d’amarrament del port de Maó.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar totes les gestions que estimi oportunes per tal
d’assolir els objectius fixats en el punts anteriors.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a abstenir-se d’utilitzar els fons públics i els serveis de
l’Advocacia de la comunitat per interposar demandes o recursos
judicials, que haurien de sufragar-se particularment.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern, Sr. Bauzá, a sufragar de la seva butxaca tots els costs
del procediment judicial que ell inicià contra el secretari general
d’UGT, Sr. Bravo, que fins ara ha estat desestimat i que
actualment està pendent de resolució per part del Tribunal
Suprem.
Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. 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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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 comissió.

Utilització de l'Advocacia de la CAIB.
Sobre la reforma del sistema de pensions.
Recentment, el Govern de les Illes ha fet una reestructuració
en els serveis de l’Advocacia de la comunitat amb l’argument
de la major eficàcia i eficiència.
Casualment, això ha suposat apartar de determinats
procediments judicials lletrats que exercien des de la passada
legislatura, l’acusació particular en determinades causes de
corrupció.
A més a més, el Govern ha iniciat un procés d’eliminació de
treballadors públics, però mentrestant utilitza els serveis de
l’Advocacia per interessos particulars del mateix president.
Així, a la demanda presentada pel president del Govern
contra el secretari general d’UGT, Sr. Bravo, per intromissió a
l’honor, s’està fent un ús desmesurats dels Serveis Jurídics de
la comunitat, ja que desprès d’haver estat desestimada
l’esmentada demanda, el president del Govern, continua fent ús
d’aquests serveis fins arribar al Tribunal Suprem, amb les
despeses econòmiques que tot això suposa.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista entén que el
president i qualsevol altre membre del Govern no hauria
d’utilitzar el pressupost públic per a les seves defenses
personals.
En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

A finals del segle XX i principis del segle XXI, Europa ha
estat testimoni de l'impuls de la despesa social, de la protecció
dels drets i de les llibertats dels seus ciutadans i de l'accés a
béns públics fonamentals com l'educació, la sanitat, la protecció
per atur i la creació del sistema públic de pensions contributives.
Entre l'any 2000 i 2004, la protecció social a Espanya va
créixer fins el 19,9%. En canvi des de 2004 fins l'any 2009, es
va incrementar fins a un 37,2 % Així doncs, mentre l'any 2000,
el nivell de protecció social suposava el 64,1% de la mitjana
europea, l'any 2009, va arribar a incrementar-se fins el 79%
Amb tan sols un any i mig, el govern del PP ha realitzat tot
un seguit d'ajustaments per tal de reduir el paper de les pensions
contributives de caràcter públic i ampliar l'acció dels sistemes
de cobertura privats.
Ara més que mai és fonamental mantenir el consens
aconseguit des de fa prop de 20 anys al voltant del Pacte de
Toledo. Es tracta d'un actiu intangible que ha de ser preservat en
el disseny del Sistema de Seguretat Social a Espanya.
La reforma del sistema de pensions que proposa el Partit
Popular rebaixarà les pensions dels nostres majors, trencant amb
la garantia per llei de la revalorització anual segons l'IPC.
Aquesta reforma perjudicarà especialment els ciutadans de
les Illes Balears, on la pensió mitjana se situa en els 784i,
enfront dels 855i estatals. Amb aquesta reforma, la retallada
podria superar el 20% de la mitjana en 10 anys, arribant a
suposar la pèrdua de 160 euros menys cada mes.
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Els pensionistes de les Illes Balears seran per tant, uns dels
més perjudicats per la retallada de les pensions que prepara el
Partit Popular, fet que se suma a la congelació de les pensions
i a la retallada als ajuts a la dependència, un autèntic disbarat
per a un colAlectiu que ja passa moltes dificultats per arribar a
finals de mes i que, els darrers anys, ha hagut de compartir la
pensió amb altres familiars que estan a l'atur o no tenen
recursos.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reafirma la importància de
mantenir el consens polític i social mitjançant el Pacte de
Toledo, que amb els seus 18 anys d'existència avala la capacitat
de diàleg entre el Govern d'Espanya, polítics i sindicats.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol reforma
del Sistema de Pensions que suposi la rebaixa de la pensió
inicial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a retirar la proposta del nou factor de sostenibilitat, que adapta
la pensió a l'esperança de vida i que suposa disminuir el poder
adquisitiu dels pensionistes de forma permanent.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a dialogar amb els agents socials i a aconseguir un acord amb
sindicats i empresaris.
Palma, a 16 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Aquest fet no es pot considerar un fet aïllat, sobretot tenint
en compte que els agressors, després d’haver estat detinguts i
alliberats per la Justícia, van anunciar que continuarien amb
actes com aquests, contra els símbols democràtics de Catalunya.
No són fets aïllats quan a Espanya hi ha persones que encara
defensen la legitimitat del cop d’estat dels militars africanistes
de 1936; quan en el context de la crisi econòmica, grups
d’ideologies ultradretanes prediquen polítiques racistes i
intolerants, com ha succeït a països de la Unió Europea com
Grècia o Hongria.
Els demòcrates no podem demostrar cap tipus de tolerància
amb els violents. Cal que les institucions democràtiques
demostrin clarament el seu rebuig als que practiquen l’agressió
com a forma de defensar les seves idees polítiques. Cal
demostrar que rebutjam totalment i no acceptam cap
connivència ni amb les seves idees ni amb els símbols que les
representen.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears condemna l’agressió patida
per les persones que assistien a l’acte de la Diada de Catalunya
al Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de Catalunya a
Madrid.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja tota exhibició de
símbols que representin ideologies antidemocràtiques,
dictadures o posicionaments contraris als valors, i als drets i a
les llibertats, reconeguts per la Constitució Espanyola.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
ser contundent en les mesures de prevenció i persecució, si
s’escau, dels grups que promouen la violència i ideologies
contràries als valors constitucionals, com és el cas dels grups
feixistes i ultradretans que protagonitzaren l’agressió al Centre
Cultural Blanquerna de Madrid el passat 11 de setembre de
2013.

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

Palma, a 17 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Rebuig a la violència feixista.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
El passat 11 de setembre un grup de violents, exhibint
simbologia de grups feixistes i ultradretans, va atacar el Centre
Cultural Blanquerna de la Generalitat de Catalunya a Madrid, i
va agredir físicament alguns dels assistents a l’acte institucional
que, amb motiu de la Diada de Catalunya, se celebrava a la
capital de l’estat, interrompent i impedint la celebració de l’acte
i provocant tota una sèrie de ferits lleus. Entre les víctimes s’hi
trobaven diputats i senadors, representants electes, que foren
maltractats verbalment i físicament.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Finançament de les fundacions i dels partits polítics.
Per a l'any 2013 el pressupost de l'Estat contempla 3,4
milions d'euros, repartits amb 900.000 euros del Ministeri
d'Afers Exteriors i 2,5 milions d'euros del Ministeri d'Educació,
per a projectes que impulsen les fundacions de partits polítics,
especialment el PP i el PSOE, però també d'altres formacions
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polítiques. Aquests dos partits, des de 2003 han rebut a través
de les respectives fundacions 52,6 milions d'euros.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

En 2012 la fundació del PP, FAES, va rebre 529.849,88
euros, i això és un 48% menys del que va rebre l'any 2011. Per
la seva banda el PSOE, a través de la fundació IDEAS, va rebre
238.510,39 euros, un 75% menys que el 2012. Aquestes partides
surten del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, a través de
diversos projectes de promoció dels valors democràtics a tot el
món. A això, cal afegir-hi el que han rebut del Ministeri
d'Educació.

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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Des del Grup MÉS pensam que els recursos de Cooperació
s'han de destinar a cooperació, i els d'Educació a educació, i els
partits no haurien en aquest sentit de restar protagonisme a la
societat civil organitzada que treballa eficaçment en aquests
àmbits. Val a dir a més que els darrers anys les ajudes
destinades a les entitats del món de la cooperació i l'educació
han baixen substancialment.

El projecte de llei elaborat pel Ministeri de Justícia preveu
una profunda reestructuració de la planta judicial. Una de les
principals novetats és l'eliminació dels partits judicials i, per
tant, dels òrgans unipersonals (jutjats de primera instància,
jutjats d’instrucció, jutjats socials, etc).

D’altra banda MÉS considera que el finançament dels partits
polítics i de les fundacions del partits polítics ha de ser clar i
transparent i ha de sortir d'una única partida econòmica per
facilitar-ne el control i la fiscalització.
Les xifres criden la indignació. Cal posar al dia de forma
urgent el sistema de finançament dels partits polítics que eviti
l'ús de les fundacions com a sistema de finançament paralAlel,
alhora que les protegeixi de l'ús ilAlegal dels recursos públics i
estableixi un sistema transparent i controlat del finançament
dels partits.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu desacord
amb l'actual política del Govern de l'Estat quant al finançament
de fundacions vinculades a partits polítics, com a fórmula extra
de finançament d'aquests.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
eliminar en el pressupost de 2014 les subvencions que el 2013
el pressupost general de l'Estat, des dels diferents ministeris, va
destinar a projectes vinculats a fundacions de partits polítics, i
redefinir-les perquè acompleixin la seva funció prevista, quant
a cooperació, educació o altres, a través d'entitats cíviques
desvinculades de l'activitat orgànica d'un partit.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar una nova llei de finançament de partits que doni
compliment i garanties a les demandes de transparència, control
i proporcionalitat dels recursos públics destinats a finalitats
electorals i de sosteniment dels partits polítics.
Palma, a 11 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Modificació de l’avantprojecte de llei de demarcació i planta
judicial.

Aquests òrgans unipersonals seran substituïts per un tribunal
d’instància amb jurisdicció sobre tota la província i amb seu a
la capital de la província. Aquest tribunal d’instància estarà
format per una sala civil, una sala penal, una sala contenciosa
administrativa i una sala social.
Ara bé, per a les ciutats de Madrid i Barcelona
l’avantprojecte preveu la creació en el tribunal d’instància
corresponent de tres sales civils i tres sales penals (ateses
qüestions demogràfiques) i no d’una com a la resta de tribunals
d’instància que hi haurà a cada província.

Atès el fet insular i per tal d’evitar que els ciutadans de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera s’hagin de desplaçar a
Palma de Mallorca per fer efectiu el seu dret constitucional a la
tutela judicial efectiva, es fa necessari que al projecte de llei es
prevegi un règim especial per a les Illes Balears, d’igual manera
que es fa per a les províncies de Madrid i Barcelona.
Aquest problema és encara més sagnant per als ciutadans de
l’illa de Formentera que en l’actualitat ja s'han de desplaçar a
l’illa d’Eivissa, tota vegada que no existeix partit judicial a l’illa
de Formentera.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia per tal que a l’avantprojecte de llei de demarcació i
planta judicial es prevegi un règim especial per a les Illes
Balears, que contempli la creació de sales civils, penals,
contencioses administratives i socials a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera amb seu a Maó, Eivissa i Sant Francesc
Xavier, respectivament.
Palma, a 19 de setembre de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Proposició no de llei

L)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir les ràtios establertes dels professionals que
desenvolupen la seva tasca en les residències i centres de dia del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Atenció als malalts neurodegeneratius i atenció fisioterapeuta.
La Llei 4/2009 atorga al Govern balear les competències i
funcions en matèria d’acció social i benestar social establertes
a l’Estatut d’Autonomia vigent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que els malalts neurodegeneratius atesos en
les residències i centres de dia reben una atenció especialitzada
atenent les seves patologies i necessitats específiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer com a prioritària la tasca que desenvolupen
els familiars dels malalts d’Alzheimer

És en base a aquesta competència que les administracions
públiques han d’oferir a la ciutadania uns serveis de qualitat, des
d'una xarxa pública que disposi dels recursos públics, privats i
concertats contractats, adequats a les necessitats de les persones
usuàries dels serveis socials.
Els requisits en matèria de recursos humans assenyalen que
aquests han de ser de qualitat tant pel que fa a les titulacions, les
ratios dels professionals com pel que fa a les seves condicions
laborals.

Palma, a 20 de setembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

Recordam que el Govern balear ha de ser el primer en el
compliment d’ aquesta reglamentació, tot assegurant que els
serveis residencials que ofereix als seus usuaris es desenvolupin
des de aquests principis de qualitat.

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.

La intervenció dels fisioterapeutes dins els serveis
residencial en pacients amb malalties neurodegeneratives
millora sens dubte la seva qualitat de vida, fomenta el seu
màxim nivell d’autonomia possible i millora les seves capacitats
físiques. Tot amb l’ objectiu de minimitzar el seu deteriorament
i immobilitat, promovent la seva salut i el seu benestar així com
una millor integració social.

Foment de l’economia social i del cooperativisme a les Illes
Balears.

Per a l’obtenció dels millors resultats és fonamental que la
intervenció de fisioteràpia s’iniciï en les primeres fases del
deteriorament neurològic amb un pla de tractament integral que
allargui la primera fase de la malaltia abans d’entrar en següents
fases d’empitjorament físic i psíquic.

Cooperatives, societats laborals, empreses i entitats que
sense ànim de lucre generen béns i serveis que no són destinats
al mercat en competència, és a dir, el que es denomina
economia solidària, les entitats privades que actuen en el mercat
i tenen finalitats socials i assistencials, les empreses d’inserció
social,... una part important i la més solidària de la nostra
economia.

El paper dels professionals de la fisioteràpia i els seus
tractaments són, doncs, fonamentals per als malalts
neurodegeneratius. Com també és igualment important el paper
que juguen els familiars dels malalts neurodegeneratius que
treballen amb ells dia a dia.
La consulta realitzada per la Confederació Espanyola
d’Associacions de Familiars de Persones amb alzheimer i altres
demències CEAFA assenyala que per al 85% dels enquestats, la
família és la figura que més ajuda les persones amb demència.
Aquestes consideracions, juntament amb els casos
d’Alzheimer enregistrats a les Illes Balears han afectat aquest
any 30.000 afectats, amb un increment del 5% en relació amb
exercicis anteriors, segons les dades facilitades des del sector de
l'hospitalització domiciliària, fan que es presenti la següent

El 7 d’agost de 2009 s’aprovà el Decret pel qual es crea el
Consell de l’Economia Social i del Cooperativisme de les Illes
Balears, òrgan de participació, assessor, consultiu pel foment de
l’economia social.

També, d’acord amb l’article 129.2 de la Constitució
Espanyola la comunitat autònoma de les Illes Balears ha
d’assumir com a matèria d’interès públic la promoció, l'estímul
i el desenvolupament de les societats cooperatives i de les seves
estructures d’integració econòmica i representativa.
I d’acord amb la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives
de les Illes Balears, els poders públics de les Illes han de
protegir, estimular i incentivar l’activitat que desenvolupin les
societats cooperatives mitjançant l’adopció de mesures que
afavoreixin la inversió empresarial, la creació d’ocupació,
l’elevació del nivell de formació socioprofessional i preparació
tècnica dels socis, i l’associacionisme cooperatiu. També la
disposició addicional setena de la Llei 1/2003, de cooperatives
de les Illes Balears, disposa que el Govern de les Illes ha de
crear un òrgan assessor, de caràcter consultiu i de participació,
colAlaboració i coordinació entre el moviment cooperatiu i
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l’administració pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Però difícilment tot açò és possible si el Govern és incapaç
de diàleg amb el sector, en aquesta legislatura, el Govern
confirma que ni la Comissió del Cooperativisme del Consell
d’Economia Social, ni el plenari del Consell d’Economia Social
i del Cooperativisme de les Illes Balears s’ha reunit en el que
portem de legislatura.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2469/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
privatització de l'Hospital Son Llàtzer. (BOPIB núm. 9, de 26
d'agost de 2011).
Té la voluntat el Govern de les Illes Balears de privatitzar
la gestió de l'Hospital de Son Llàtzer?

Per aquests motius el Grup Socialista al Parlament de les
Illes Balears presenta pel seu debat i aprovació al Parlament de
les Illes Balears la següent

No.
Palma, 13 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment del
Govern del Decret 52/2009, de 7 d’agost, pel qual es crea el
Consell de l’Economia Social i del Cooperativisme de les Illes
Balears, que obliga el Govern a convocar el plenari del Consell
amb una periodicitat semestral, i rebutja la manca de diàleg i
capacitat de concertació del Govern de les Illes Balears amb el
sector de l’economia social de les nostres illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
convoqui de manera urgent, en el termini màxim d’un mes, el
plenari del Consell de l’Economia Social i del Cooperativisme
de les Illes Balears, amb l’objectiu d’elaborar una proposta de
Pla bianual 2014-2015 de Foment de l’Economia Social a les
nostres illes.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 6003/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost dels
desplaçaments de malalts i acompanyants 2011. (BOPIB núm.
30, de 27 de gener de 2012).
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2011, total i per illes?
Despeses de trasllats 2011
Extracció de dades SAP/SP/llistats de despeses i de viatges
facturats a 18/07/2012.

Palma, a 18 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I A
INTERPELALACIONS
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Pacient

Acompanyant

Total

Mallorca

382.169,09

429.367,28

811.536,37

Menorca

761.388,78

740.839,75

1.502.228,53

Eivissa

751.921,33

627.166,77

1.379.088,10

Formentera

29.813,74

24.228,57

54.042,31

Aquestes despeses corresponen a 13.387 expedients de
trasllats de malalts.

Ordre de Publicació
A)

Palma, 13 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 2467/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
privatització de l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 9, de 26
d'agost de 2011).

Ordre de Publicació
D)

Té la voluntat el Govern de les Illes Balears de privatitzar
la gestió de l'Hospital de Manacor?
No.

A la Pregunta RGE núm. 368/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mesures per baixar el
temps d'espera i les llistes d'espera al Mateu Orfila. (BOPIB
núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Palma, 13 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quines actuacions té previst dur a terme la Conselleria de
Salut per baixar el temps d'espera i el nombre de pacients en
les llistes d'espera a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca?
La Conselleria de Salut ha posat en marxa un pla de xoc per
tal de minvar les llistes d'espera. D'aquest pla de xoc s'ha donat
compte al Parlament en la sessió de 5 de març de 2013.
Palma, 13 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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E)
A la Pregunta RGE núm. 626/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
documentació que rebran les dones que hagin manifestat la
seva intenció d'interrompre l'embaràs. (BOPIB núm. 32, de 10
de febrer de 2012).
Atesa l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

H)
A la Pregunta RGE núm. 1812/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del Sr. Jaume Moll. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).
S'ha pagat indemnització al Sr. Jaume Moll una vegada
cessat com a subdirector de Gestió de Personal? En cas
afirmatiu, quina quantia i en base a quina reglamentació?
No s'ha pagat indemnització al Sr. Jaume Moll una vegada
cessat com a subdirector de Gestió de Personal.
Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1810/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
de la Sra. Catalina Ferrer. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).
S'ha pagat indemnització a la Sra. Catalina Ferrer una
vegada cessada com a subdirectora sanitària? En cas
afirmatiu, quina quantia i en base a quina reglamentació?
Per a la Sra. Catalina Ferrer, subdirectora sociosanitària, s'ha
tramitat una indemnització per import d'11.759,03 euros, en
base a l'establert en el Reial Decret 1382/1985, pel qual es
regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta
direcció.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1813/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del Sr. Antoni Salvà. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).
S'ha pagat indemnització al Sr. Antoni Salvà una vegada
cessat com a subdirector de la Unitat de Sanitat Corporativa?
En cas afirmatiu, quina quantia i en base a quina
reglamentació?
No s'ha pagat indemnització al Sr. Antoni Salvà una vegada
cessat com a subdirector de la Unitat Corporativa.

Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 1811/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del Sr. Santiago Pérez. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).
S'ha pagat indemnització al Sr. Santiago Pérez una vegada
cessat com a subdirector d'Infraestructures? En cas afirmatiu,
quina quantia i en base a quina reglamentació?
No s'ha pagat indemnització al Sr. Santiago Pérez una
vegada cessat com a subdirector d'Infraestructures.
Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

J)
A la Pregunta RGE núm. 1814/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del Sr. Bartomeu Marimon. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).
S'ha pagat indemnització al Sr. Bartomeu Marimon una
vegada cessat com a subdirector de la Unitat de Sanitat
Corporativa? En cas afirmatiu, quina quantia i en base a quina
reglamentació?
Per al Sr. Bartomeu Marimon, secretari general, s'ha tramitat
una indemnització per import de 15.090,13 euros, en base a
l'establert en el Reial Decret 1382/1985, pel qual es regula la
relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.
Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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K)

N)

A la Pregunta RGE núm. 1815/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del Sr. Joan Veny. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 3803/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria del Pilar Sansó i Fuster, relativa a
liberalització d'horaris comercials (II). (BOPIB núm. 48, de 25
de maig de 2012).

S'ha pagat indemnització al Sr. Joan Veny una vegada
cessat com a director d'Assistència Sanitària? En cas
afirmatiu, quina quantia i en base a quina reglamentació?
Per al Sr. Joan Veny, director d'Assistència Sanitària, s'ha
tramitat una indemnització per import de 12.719,33 euros, en
base a l'establert en el Reial Decret 1382/1985, pel qual es
regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta
direcció.

Sr. Vicepresident, ha consensuat la mesura de liberalització
d'horaris comercials amb els sectors afectats?
Aquesta pregunta ha passat de ser una pregunta oral en
comissió a convertir-se en un pregunta escrita, per la qual cosa
us comunic que, en aquest cas, el que es va fer per part del
Govern de les Illes Balears és aplicar com a màxims el que la
llei d'àmbit nacional planteja com a mínims, en termes de
liberalització d'horaris comercials.

Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Palma, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

L)
A la Pregunta RGE núm. 1816/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del Sr. Ralf Drotleff. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).
S'ha pagat indemnització al Sr. Ralf Drotleff una vegada
cessat com a director d'Infraestructures? En cas afirmatiu,
quina quantia i en base a quina reglamentació?
Per al Sr. Ralf Drotleff, director d'Assistència Sanitària, s'ha
tramitat una indemnització per import de 12.398,42 euros, en
base a l'establert en el Reial Decret 1382/1985, pel qual es
regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta
direcció.
Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

O)
A la Pregunta RGE núm. 3818/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'escola
d'adults de Maó (III). (BOPIB núm. 49, de 25 de maig de
2012).
Quina quantitat preveu la Conselleria d'Educació reservar
en el pressupost del 2013 per a l'habilitació del quarter de
Santiago com a futura escola d'adults? Si n'és el cas, quan?
El projecte està en fase de redacció de l'avantprojecte que
acabarà aquest estiu; després es redactarà el bàsic i el
d'execució. Una vegada s'hagi acabat de redactar es tancarà el
pressupost a disposar per poder licitar la infraestructura i s'haurà
de cercar el finançament. Per tant, al no disposar del pressupost
final, no es pot reservar cap partida del pressupost 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1817/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
del Sr. Fernando Varela. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).
S'ha pagat indemnització al Sr. Fernando Varela una
vegada cessat com a director d'Hospitals? En cas afirmatiu,
quina quantia i en base a quina reglamentació?
Per al Sr. Fernando Varela, director d'Hospitals, s'ha tramitat
una indemnització per import de 12.817,10 euros, en base a
l'establert en el Reial Decret 1382/1985, pel qual es regula la
relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.
Palma, 14 d'agost de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 3819/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'escola
d'adults de Maó (III). (BOPIB núm. 49, de 25 de maig de
2012).
Quina és la temporalització del projecte de nova escola
d'adults de Maó?
El projecte està en fase de redacció de l'avantprojecte que
s'acabarà aquest estiu; després es redactarà el bàsic i el
d'execució.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 4098/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXIII). (BOPIB núm.
49, de 25 de maig de 2012).

Ordre de Publicació
T)

El pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la suspensió dels premis? Es
cancelAla la dotació dels premis acadèmics, com el de
batxillerat i el d'ESO?
Sí, els ha valorat i estudiat. Amb la suspensió dels premis la
disminució de la despesa s'ha fet evident, per la qual cosa s'han
pogut destinar aquests doblers a iniciatives més necessàries.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 4341/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a despeses ocasionades
pel president del PP. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).
Considera el president del Govern de les Illes Balears
raonable, en l'actual conjuntura econòmica, que les despeses
ocasionades com a president balear del PP siguin assumides
en la seva totalitat per les administracions públiques i no
parcialment o total pel PP?
Des del gabinet de la Presidència les despeses que són
objecte de pagament amb càrrec als pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponen exclusivament a
l'activitat desenvolupada pel president en l'exercici del seu
càrrec en la seva doble dimensió, com a cap del Govern de les
Illes Balears, exercint la direcció de l'òrgan executiu superior de
la comunitat autònoma, i com a màxim representant de la
comunitat autònoma i l'ordinària de l'Estat a les Illes Balears.

R)
Palma, 16 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 4146/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XIII). (BOPIB núm.
49, de 25 de maig de 2012).
El pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
a tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a l'elaboració d'una relació de llocs de treball (RLT) per al
personal docent?
Sí s'ha valorat; de fet s'ha fet un esforç considerable per
optimitzar els recursos disponibles ajustant l'assignació del
professorat a les necessitats dels centres.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4324/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a mesures urgents
de liberalització del comerç. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de
2013).
Quines accions prendrà el Govern davant el Reial Decret
Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis?
Aquesta pregunta ha passat de ser una pregunta oral en
comissió a convertir-se en una pregunta escrita, per la qual cosa
us comunic que el que farà el Govern, com és preceptiu, és
ajustar-se al compliment de la normativa en vigor, que pretén la
reactivació econòmica establint un mínim comú denominador
per a tot l'Estat que garanteixi a les empreses un marc de
seguretat jurídica i d'unitat normativa a tot el territori.

Ordre de Publicació
U)

A la InterpelAlació RGE núm. 5655/12, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
política del Govern en cooperació. (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).

InterpelAlam el Govern en relació amb les seves polítiques
de cooperació.
Les polítiques de cooperació del Govern de les Illes Balears
es basen en dos documents de feina:
1.- El Pla director: com el seu títol indica desenvolupa les
directrius polítiques a seguir dins cooperació.
2.- El Pla anual: dins aquest pla es marquen totes les
actuacions dutes a terme en matèria de cooperació i són
presentades en el si del Consell de Cooperació, del qual el seu
grup és membre.
Palma, 16 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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V)
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valora positivament a tenor dels resultats, si bé (com tota
iniciativa) s'ha de consolidar.

A la Pregunta RGE núm. 6874/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a importació
de residus de fora. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de
2012).

Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Quina opinió té el Govern de les Illes Balears sobre la
importació de residus de fora de les Illes Balears?

Ordre de Publicació
Z)

No s'importen residus, s'importen CDR (combustibles
derivats de residus).
Palma, 16 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

A la Pregunta RGE núm. 6940/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a ampliació
d'horaris comercials (II). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
de 2012).
Creu que la liberalització d'horaris és la millor mesura per
garantir la supervivència del petit i mitjà comerç tradicional
de les nostres illes?

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 6887/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a allotjament
per al programa de formació d'anglès a Irlanda. (BOPIB núm.
64, de 21 de setembre de 2012).
Com s'ha elegit l'allotjament del programa de formació
d'anglès a un hotel de luxe a Irlanda, quin ha estat el cost, quin
nombre de participants i quins càrrecs públics hi ha
participat?
Es va dur a terme amb un expedient de contractació amb
publicitat al BOIB núm. 80 de 2/06/2012.
L'empresa guanyadora d'aquesta licitació va ser "Iniciativas
en idiomas".
Una vegada l'empresa guanya la licitació ha de dur a terme
la proposta plantejada en el projecte. La conselleria no podia
seleccionar el tipus d'allotjament ni la localitat exacta, sinó que
ho va fer l'empresa. L'empresa no té obligació d'informar del
cost de l'hotel, ja que és informació confidencial entre els acords
externs entre les empreses.
Tots els 126 professors participants d'aquests cursos han
estat impartint amb èxit ensenyaments no lingüístics en llengua
anglesa durant el curs 2012-2013. No hi va haver cap
representant de l'administració ni càrrec polític que es beneficiàs
d'aquests cursos.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 6939/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a ampliació
d'horaris comercials (I). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
de 2012).
Quina valoració fa el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació sobre l'ampliació d'horaris
comercials a festius i diumenges al centre de Palma?
Aquesta pregunta ha passat de ser una pregunta oral en
comissió a convertir-se en una pregunta escrita, per la qual cosa
us comunic que és una iniciativa que per part del Govern es

Aquesta pregunta ha passat de ser una pregunta oral en
comissió a convertir-se en una pregunta escrita, per la qual cosa
us comunic que el Govern de les Illes Balears el que fa és
complir la normativa estatal (el que el Govern de l'Estat planteja
com a mínim per a l'executiu autonòmic ha estat establert com
a màxims). En tot cas aquest govern aposta per la supervivència
i la potenciació del petit i mitjà comerç, com es posa de
manifest amb la posada en marxa del Pla de dinamització
comercial als municipis, que està tenint molt bona acollida.
Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7019/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a destí dels residus
animals. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).
Té coneixement la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del destí que es dóna actualment als residus animals
procedents dels escorxadors de Manacor, Felanitx i Inca?
Els residus carnis dels escorxadors de Mallorca tenen dos
procediments d'eliminació. En el cas dels materials específics de
risc (MER) es congelen i s'envien a plantes autoritzades a la
península i, en el cas dels restants, s'incineren a TIRME a tarifa.
Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7168/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vídeo de
NNGG del PP. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Quina valoració fa el Sr. Conseller del vídeo de les NNGG
del PP en el qual s'acusa els docents d'adoctrinar
ideològicament els alumnes lligant aquestes pràctiques al llaç
amb la senyera que han reivindicat molts de centres (una de les

6768

BOPIB núm. 116 - 27 de setembre de 2013

suposades mostres d'adoctrinament consisteix a ensenyar que
el mallorquí és català...)?

Sr. Conseller, està vostè d'acord amb les retallades
pressupostàries a l'ajuda humanitària?

Atesa la data en què es va formular la pregunta (24/09/2012)
i la descontextualització de la mateixa, la consellera que va
assumir el càrrec el 2/05/2013 desconeix la qüestió de referència
i per tant no pot valorar-la.

Malgrat els necessaris ajuts pressupostaris hem mantingut
les actuacions en matèria d'acció humanitària prioritzant els
àmbits més vulnerables com són la infància, el programa de
salut maternoinfantil i el de la sobirania alimentària.
Conscients de les necessitats d'ajuts i del context actual, tant
les ONG com aquesta administració hem redefinit les
actuacions per tal de donar continuïtat als programes de
població refugiada. Hem dut a terme amb APASIB i Escola en
Pau actuacions a la població refugiada sahrauí, amb l'UMRWA
amb la població refugiada de Palestina franja de Gaza, i hem
enviat kits d'emergència al Sahel, concretament a Burkina Faso
i el Txat.

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

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7710/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a incendi a la
subestació elèctrica (III). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).
A la pregunta RGE 5771/2012, amb formulació "per quins
motius no existeix un sistema d'emergència per evitar
problemes com el produït a la subestació elèctrica que va patir
l'incident de 2 de juliol de 2012", el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori respongué: "Perquè vostès durant
quatre anys no el varen instalAlar". Vol dir amb això que abans
de l'incident de 2 de juliol de 2012 ja s'estava treballant en la
nova instalAlació conjuntament amb ENDESA, o es va iniciar
aquest una vegada que ja s'havia produït l'incident?
Les obres corresponents a la nova escomesa es varen
finalitzar el 19 de juliol de 2011. Aquesta escomesa es va posar
en servei el 26 de juliol de 2012.
Palma, 24 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7722/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
desnonaments (I). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Ens pot indicar quants de desnonaments per haver deixat
de pagar la quota hipotecària s'han produït a la nostra
comunitat durant els darrers dos anys?
La informació solAlicitada no arriba a la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge per tenir dades privades i personals
de les entitats i persones afectades.
Palma, 26 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7893/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a retallades
a l'ajuda humanitària. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

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

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 8509/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a subvenció a
l'escorxador de Palma. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Atès que el Govern a través de la conselleria aporta una
subvenció anual a la gestió de l'escorxador de Palma, té
previst el Govern subvencionar també la gestió dels
escorxadors de la part forana?
El FOGAIBA treurà una línia d'ajuda per a tots els
escorxadors de les Illes Balears.
Palma, 24 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 10241/12 a 10244/12
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a interrupcions voluntàries de l'embaràs (I a IV).
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs, quantes
interrupcions químiques de l'embaràs i quantes quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de
gener a dia 31 d'octubre de 2012?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, desglossat per mes, des
de dia 1 de gener a dia 31 d'octubre de 2012?
Hospital Son Espases:

gener, 8
març, 8
maig, 3
juliol, 8
setembre, 5

febrer, 2
abril, 8
juny, 3
agost, 5
octubre, 2

H. Verge de la Salut:

gener,
març, 9

febrer, 5
abril, 32

BOPIB núm. 116 - 27 de setembre de 2013

Hospital Son Llàtzer:

Hospital de Manacor:

H. Comarcal d'Inca:

Hospital Mateu Orfila:

Hospital Can Misses:

Hospital de Formentera:

maig, 32
juliol, 21
setembre, 20

juny, 27
agost, 21
octubre, 24

gener, 6
març, 23
maig, 34
juliol, 32
setembre, 29

febrer, 27
abril, 28
juny, 27
agost, 20
octubre, 24

gener, 1
març, 17
maig, 18
juliol, 12
setembre, 17

febrer, 20
abril, 19
juny, 15
agost, 16
octubre, 12

gener, 3
març, 10
maig, 5
juliol, 16
setembre, 8

febrer, 8
abril, 11
juny, 15
agost, 9
octubre, 14

gener, 13
març, 15
maig, 16
juliol, 14
setembre, 7

febrer, 10
abril, 18
juny, 11
agost, 8
octubre, 13

gener, 3
març, 25
maig, 35
juliol, 32
setembre, 24

febrer, 17
abril, 21
juny, 26
agost, 35
octubre, 23

gener, 3
març, 2
maig, 2
juliol, 4
setembre, 2

febrer, 5
abril, 3
juny, 4
agost, 0
octubre, 0
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Ordre de Publicació

AI)
A la Pregunta RGE núm. 11108/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
servei d'ocupació de les Illes Balears (SOIB). (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) fora del marc del
Pla Financer de Reequilibri.
El SOIB no ha alienat cap bé immoble.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 11199/12 i 11201/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació Robert Graves i de
la Fundació Teatre del Mar. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han duit a terme per part de la Fundació Robert
Graves i de la Fundació Teatre del Mar?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Durant el període 2012 la classificació d'IVE per hospitals
no es processava per químics i quirúrgics, sinó per període de
gestació i causes.
El conseller de Salut:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 11096/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
institut d'estudis baleàrics. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Institut d'Estudis Baleàrics en el marc del Pla Financer de
Reequilibri.
L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha alienat cap bé immoble
durant aquesta legislatura.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

A)
RGE núm. 9684/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, sobre la reforma de les pensions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre la reforma de les pensions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
RGE núm. 9685/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, sobre els costs de la Seguretat
Social dels treballadors fixos discontinus.

3.17. INFORMACIÓ
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre els costs de la Seguretat Social dels
treballadors fixos discontinus.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 9740/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la delegada del
Govern a les Illes Balears, sobre les mesures policials en les
manifestacions o concentracions ciutadanes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la compareixença de la Sra. Delegada del Govern a les
Illes Balears, davant la comissió esmentada, per tal d'informar
sobre les mesures policials en les manifestacions o
concentracions ciutadanes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 9792/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la delegada del Govern a les
Illes Balears, sobre les detencions violentes d'estudiants que
formaven part d'un piquet informatiu amb motiu de la vaga
indefinida de la comunitat educativa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la compareixença de la Sra. Delegada del Govern a les
Illes Balears, davant la comissió esmentada, per tal d'informar
sobre les detencions violentes d'estudiants que formaven part
d'un piquet informatiu amb motiu de la vaga indefinida de la
comunitat educativa.

Ordre de Publicació
A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les
proposicions no de llei RGE núm. 8698/13, 8699/13 i 7861/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
9820/13, 9821/13 i 9830/13, presentats pel Grup Parlamentari
Socialista i, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació dels procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que les proposicions
esmentades, relatives a anticonceptius de darrera generació, a
incompliment de la Llei IVE i a suport als docents de les Illes
Balears (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013, i 109, de 26 de
juliol de 2013) respectivament, es tramitin per aquest
procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Rectificació a les solAlicituds de compareixença RGE núm.
1226/13 i 3073/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
9741/13 i 9742/13, presentats pel Grup Parlamentari Socialista
i pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, respectivament,
mitjançant els quals es rectifiquen les solAlicituds de
compareixença esmentades, en el sentit que, respecte de la
1226/13, allà on diu "Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació" hi ha de dir "Conseller d'Economia
i Competitivitat"; i respecte de la 3073/13, allà on diu
"Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació" hi ha de dir "Conseller d'Hisenda i Pressuposts".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6645/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9692/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
rebuig de la possible modificació de la Llei de seguretat aèria,
publicada al BOPIB núm. 104, de 21 de juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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