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d'ATS a l'illa d'Eivissa (I). 6818

BB) RGE núm. 10007/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors
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BD) RGE núm. 10009/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors
d'atenció a la diversitat (II). 6818

BE) RGE núm. 10010/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
tècnica del TIL (I). 6819

BF) RGE núm. 10011/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
tècnica del TIL (II). 6819

BG) RGE núm. 10012/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
professional dual (I). 6819

BH) RGE núm. 10013/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
professional dual (II). 6819
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BJ) RGE núm. 10015/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
Can Marines. 6819

BK) RGE núm. 10016/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió
del Govern a Eivissa. 6819
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BL) RGE núm. 10017/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes
cicloturístiques. 6820

BM) RGE núm. 10055/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professorat
en vaga. 6820

BN) RGE núm. 10056/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplaçament
de metges especialistes de Son Espases (I). 6820

BO) RGE núm. 10057/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplaçament
de metges especialistes de Son Espases (II). 6820

BP) RGE núm. 10074/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augmentar les
freqüències (I). 6820

BQ) RGE núm. 10075/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augmentar les
freqüències (II). 6820

BR) RGE núm. 10086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris i/o
freqüències. 6821

BS) RGE núm. 10087/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost d'enviar un
helicòpter. 6821

BT) RGE núm. 10089/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derelictes
espoliats. 6821

BU) RGE núm. 10092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pendents
a proveïdors (I). 6821

BV) RGE núm. 10094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos pendents
del Govern de les Illes Balears. 6821

BX) RGE núm. 10095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos pendents
del Govern de les Illes Balears al Consell Insular d'Eivissa. 6821

BY) RGE núm. 10096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos pendents
del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca. 6821

BZ) RGE núm. 10097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos pendents
del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de Menorca. 6822

CA) RGE núm. 10098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos pendents
del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de Formentera. 6822

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 10216/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a mesures del Govern als pressuposts de
l'Estat. 6823

B) RGE núm. 10220/13, de l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pressuposts Generals de
l'estat 2014 i inversió ferroviària. 6823

C) RGE núm. 10221/13, de l'Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solució al problema educatiu.
6823

D) RGE núm. 10223/13, de l'Hble. Sr. Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada alta a l'illa
de Mallorca. 6823

E) RGE núm. 10224/13, de l'Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada alta a l'illa
de Menorca. 6823
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F) RGE núm. 10225/13, de l'Hble. Sr. Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada alta a l'illa de
Eivissa i Formentera. 6823

G) RGE núm. 10226/13, de l'Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de les
Seccions Europees. 6824

H) RGE núm. 10227/13, de l'Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla interadministratiu de
l'EBAP. 6824

I) RGE núm. 10228/13, de l'Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves infraestructures
educatives a l'illa d'Eivissa. 6824

J) RGE núm. 10229/13, de l'Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat entre
l'IBAVI i l'Institut Balear de la Dona. 6824

K) RGE núm. 10230/13, de l'Hble. Sr. Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ponència tècnica
contra la contaminació acústica. 6824

L) RGE núm. 10231/13, de l'Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa ICAPE per
al curs 2013-2014. 6824

M) RGE núm. 10232/13, de l'Hble. Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre ocupació.
6825

N) RGE núm. 10233/13, de l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts Generals de l'Estat
per a 2014 (I). 6825

O) RGE núm. 10234/13, de l'Hble. Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts Generals de l'Estat
per a 2014 (II). 6825

P) RGE núm. 10235/13, de l'Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes de fracàs escolar
i abandonament prematur a les Illes Balears. 6825

Q) RGE núm. 10236/13, de l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallades en educació.
6825

R) RGE núm. 10237/13, de l'Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles oficials d'idiomes.
6825

S) RGE núm. 10238/13, de l'Hble. Sra. Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conflicte educatiu
a les Illes Balears. 6826

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9853/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret 5/2013.
6827

B) RGE núm. 9854/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a progressió que
suposa l'aplicació del TIL al curs 2013-2014. 6827

C) RGE núm. 10024/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments del
sector públic. 6828

D) RGE núm. 10025/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la
Llei del bon govern. 6828

E) RGE núm. 10027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a discriminació dels
alumnes d'educació especial. 6828

F) RGE núm. 10028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament dels
transport escolar. 6828
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G) RGE núm. 10029/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució del
problema del transport escolar. 6828

H) RGE núm. 10030/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CP de Son Macià.
6828

I) RGE núm. 10031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a biblioteca de Can
Salas. 6829

J) RGE núm. 10032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa d'estímul
a la lectura. 6829

K) RGE núm. 10033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació amb
institucions culturals. 6829

L) RGE núm. 10034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a la indústria
cultural. 6829

M) RGE núm. 10035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normalització
lingüística i fracàs escolar. 6829

N) RGE núm. 10036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per atenuar
el fracàs escolar. 6829

O) RGE núm. 10039/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inauguració
del curs acadèmic (I). 6830

P) RGE núm. 10040/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inauguració
del curs acadèmic (II). 6830

Q) RGE núm. 10041/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
universitària (I). 6830

R) RGE núm. 10042/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
universitària (II). 6830

S) RGE núm. 10043/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
de beques. 6830

T) RGE núm. 10044/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
de beques de menjador. 6830

U) RGE núm. 10045/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
electoral. 6830

V) RGE núm. 10047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre el
patrimoni de l'exercici 2013. 6831

X) RGE núm. 10048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2014.
6831

Y) RGE núm. 10049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
procedents dels diferents sistemes de finançament. 6831

Z) RGE núm. 10050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes de
finançament autonòmic (I). 6831

AA) RGE núm. 10051/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes de
finançament autonòmic (II). 6831

AB) RGE núm. 10052/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes de
finançament autonòmic (III). 6831
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AC) RGE núm. 10053/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes de
finançament autonòmic (IV). 6832

AD) RGE núm. 10130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a freqüències dels
SFM. 6832

AE) RGE núm. 10131/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a climatització
en el Museu de Menorca. 6832

AF) RGE núm. 10132/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Museu de
Menorca, Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó. 6832

AG) RGE núm. 10133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reactivar l'economia
i crear llocs de feina. 6832

AH) RGE núm. 10134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política fiscal
pressupostada. 6832

AI) RGE núm. 10135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada definitiva dels
nous imposts (I). 6833

AJ) RGE núm. 10136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada definitiva
dels nous imposts (II). 6833

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9911/2013, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de la distribució de gas natural. 6833

B) RGE núm. 9926/2013, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de l'acord de declaració d'interès autonòmic de la urbanització
d'Es Trenc a Sa Ràpita. 6834

C) RGE núm. 9976/2013, del Grup Parlamentari Socialista, contra l'explotació sexual i el tràfic de persones. 6834

D) RGE núm. 10054/2013, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvencions AFA. 6835

E) RGE núm. 10090/2013, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments dispensats
a les farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria. 6836

F) RGE núm. 10127/2013, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte, inversions i assumpció de despeses de la posada en
marxa de la dessaladora de Ciutadella i de la distribució de l'aigua dessalada a les xarxes dels municipis de Menorca. 6837

G) RGE núm. 10128/2013, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del caràcter públic de les bateries de costa i
d'altres finques rústiques titularitat del Ministeri de Defensa afectades per la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del
Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF). 6838

H) RGE núm. 10129/2013, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació per
colAlectius vulnerables. 6839

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) 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). 6839

B) A la Pregunta RGE núm. 215/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a feines de REBERSEC S. per
l'IBANAT. 6840

C) A la Pregunta RGE núm. 239/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a programa "British Council".
6840

D) A la Pregunta RGE núm. 329/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a personal centres de
formació del professorat. 6840
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E) A la Pregunta RGE núm. 564/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a reducció de beques
de menjador. 6840

F) A la Pregunta RGE núm. 1178/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a polítiques de joventut.
6840

G) A la Pregunta RGE núm. 1206/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer 2013
de la conselleria de presidència. 6841

H) A la Pregunta RGE núm. 1208/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer 2013
de la UIB. 6841

I) A la Pregunta RGE núm. 1443/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a protecció i conservació
del patrimoni cultural. 6841

J) A les Preguntes RGE núm. 1481/13 i 1482/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relatives a CEIP Miquel
Duran i Saurina (X i XI). 6842

K) A les Preguntes RGE núm. 1533/13 a 1546/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractes
de l'empresa FOGAIBA (I a XIV). 6842

L) A les Preguntes RGE núm. 1791/13 a 1798/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VII a XIV). 6842

M) A les Preguntes RGE núm. 1799/13 a 1812/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (I a XIV). 6842

N) A la Pregunta RGE núm. 3215/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç del càncer de mama (XII). 6842

O) A la Pregunta RGE núm. 3220/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç del càncer de mama (XVII). 6843

P) A la Pregunta RGE núm. 3282/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte de residència per a
malalts i familiars de Son Espases. 6843

Q) A la Pregunta RGE núm. 3283/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte de residència per a
malalts i familiars de Son Espases 2. 6843

R) A la pregunta RGE núm. 3942/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost aules concertades.
6843

S) A les Preguntes RGE núm. 4019/13 a 4027/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a ajudes atorgades
pel Govern a empreses de Menorca (XIX a XXIII i  XIV a XVII). 6844

T) A la Pregunta RGE núm. 4073/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a orquestra
simfònica de les Illes Balears. 6844

U) A la Pregunta RGE núm. 4142/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 6844

V) A la Pregunta RGE núm. 4143/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut a la
Conselleria de Presidència. 6845

X) A la Pregunta RGE núm. 4544/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a elecció de centre.
6845

Y) A la Pregunta RGE núm. 4708/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estatutarització 2012.
6846

Z) A la Pregunta RGE núm. 4782/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (I). 6846
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AA) A la Pregunta RGE núm. 4785/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (IV). 6846

AB) A la Pregunta RGE núm. 4786/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (V). 6846

AC) A les Preguntes RGE núm. 4788/13 i 4790/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treballadors fixos discontinus (VII i IX). 6846

AD) A les Preguntes RGE núm. 4791/13 i 4192/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treballadors fixos discontinus (X i XI). 6847

AE) A les Preguntes RGE núm. 5005/13 i 5006/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a Escola
Nacional de vela Calanova (I-II). 6847

AF) A la Pregunta RGE núm. 5007/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola Nacional de
vela Calanova (III). 6847

AG) A la Pregunta RGE núm. 5008/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola Nacional de
vela Calanova (IV). 6847

AH) A la Pregunta RGE núm. 5009/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola Nacional de
vela Calanova (V). 6847

AI) A la Pregunta RGE núm. 5010/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola Nacional de
vela Calanova (VI). 6847

AJ) A les Preguntes RGE núm. 5016/13 i 5031/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a viatges
del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el 2012 i el 2013. 6848

AK) A la Pregunta RGE núm. 5022/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el 2013. 6848

AL) A la Pregunta RGE núm. 5023/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Economia i Competitivitat durant el 2013. 6848

AM) A la pregunta RGE núm. 5087/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a còmic repartit a les
proves de diagnòstic de 4t de primària. 6848

AN) A la Pregunta RGE núm. 5151/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a domini de la zona
portuària terrestre del port d'Andratx. 6849

AO) A la Pregunta RGE núm. 5243/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a classes de religió
en anglès. 6849

AP) A la Pregunta RGE núm. 5249/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes d'incorporació
tardana (I). 6849

AQ) A la pregunta RGE núm. 5250/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes d'incorporació
tardana (II). 6849

AR) A la pregunta RGE núm. 5251/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes d'incorporació
tardana (III). 6849

AS) A la pregunta RGE núm. 5252/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes d'incorporació
tardana (IV). 6850

AT) A les Preguntes RGE núm. 5253/13 a 5255/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a alumnes
matriculats i no han acabat el curs (I a III). 6850

AU) A la Pregunta RGE núm. 5266/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a còmic de l'IAQSE
(I). 6850
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AV) A la Pregunta RGE núm. 5267/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a còmic de l'IAQSE
(II). 6850

AX) A les Preguntes RGE núm. 5292/13 a 5295/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a centre
amb uralita (I a IV). 6850

AY) A la pregunta RGE núm. 5296/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes
d'infraestructures. 6850

AZ) A la pregunta RGE núm. 5363/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP Maria de la Salut
(III). 6851 

BA) A les Preguntes RGE núm. 5550/13 i 5551/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a promoció
turística (III i IV). 6851

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9974/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sr. Delegada Territorial d'Educació
de Menorca, María Teresa Torrent, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern.

6851

B) RGE núm. 10038/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre la situació del sistema educatiu a l'illa d'Eivissa. 6851

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmentes al Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. 6851

B) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 7182/13. 6852

C) Retirada de la Proposició no de llei  RGE núm. 5944/12. 6852

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013 6852
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre de 2013, aprovà la Llei audiovisual de les Illes
Balears.

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)

LLEI AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS

PREÀMBUL

I

L’article 149.1.27 de la Constitució Espanyola estableix que
correspon a l’Estat la competència exclusiva per dictar les
normes bàsiques del règim de la ràdio i la televisió i, en general,
de tots els mitjans de comunicació social, sens perjudici de les
facultats que en el seu desenvolupament i execució
corresponguin a les comunitats autònomes.

Mitjançant la Llei 7/2010, de 31 de març, general de
comunicació audiovisual, es va produir la transposició de la
Directiva 2007/65/CE de serveis de comunicació audiovisual
del Parlament Europeu i del Consell d’11 de desembre de 2007.
Aquesta llei ha establert un nou règim jurídic per als serveis de
radiodifusió i televisió, i diferencia els que per a la seva
prestació només necessiten comunicació prèvia, perquè el seu
segment està liberalitzat, d’aquells altres que per utilitzar l’espai
radioelèctric públic a través d’ones hertzianes i tenir capacitat
limitada necessiten una llicència prèvia atorgada mitjançant un
concurs públic.

Recentment, aquesta llei s’ha vist afectada per la Llei
6/2012, d’1 d’agost, que introdueix un seguit de modificacions
destinades a flexibilitzar les formes de gestió dels canals públics
de televisió autonòmica de manera que permet que les
comunitats autònomes puguin elegir entre la gestió directa, la
gestió indirecta o altres modalitats de colAlaboració
publicoprivades. Si decideixen no prestar el servei públic de
comunicació audiovisual, les comunitats autònomes podran
convocar els corresponents concursos per a l’adjudicació de
llicències. Així mateix, permet que la comunitat autònoma que
presti el servei públic de comunicació audiovisual pugui
transferir-lo a un tercer d’acord amb la seva legislació
específica.

D’altra banda, mitjançant el Reial Decret Llei 15/2012, de
20 d’abril, de modificació del règim d’administració de la
Corporació d’RTVE, previst en la Llei 17/2006, de 5 de juny, es
modifica la Llei 7/2010, de 31 de març, amb la qual cosa es
permet l’accés als prestadors de serveis de comunicació

audiovisual radiofònics a espais o recintes on se celebrin
esdeveniments esportius.

L’article 31.7 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
en la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut, atribueix la competència de
desenvolupament legislatiu i execució sobre els mitjans de
comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l’Estat
a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així doncs, la
present llei pretén desenvolupar la normativa estatal bàsica
existent en aquesta matèria en l’àmbit de la nostra comunitat
autònoma.

II

Però no és aquest únicament l’objectiu de la present llei. Es
vol dur a terme una regulació integral de l’activitat audiovisual
de la comunitat autònoma de les Illes Balears articulant tot un
seguit d’accions institucionals i mesures de foment d’aquesta
activitat, com també establint una organització administrativa en
matèria audiovisual, com a via a través de la qual la comunitat
autònoma ha de desenvolupar les competències que té atribuïdes
en aquesta matèria.

L’activitat audiovisual dins la comunitat autònoma de les
Illes Balears té el caràcter de sector estratègic i així ho reconeix
aquesta llei. La seva aportació al desenvolupament de
l’economia balear en un moment de crisi com l’actual ha de ser
determinant tant mitjançant els ingressos directes que poden
generar les produccions dutes a terme a les nostres illes, com
mitjançant els ingressos indirectes i els efectes en la
desestacionalització d’aquesta activitat. Per això, des de
l’administració cal dotar-la dels mecanismes necessaris perquè
es pugui consolidar com a tal.

L’article 30.26 del nostre Estatut d’Autonomia atribueix a
la comunitat autònoma la competència exclusiva en el foment
i la difusió, nacional i internacional, de la creació i la producció
cinematogràfica i audiovisual. Aquesta competència, cal
posar-la en relació amb la prevista en l’apartat 11 de l’article
esmentat, relativa a la regulació de les línies pròpies de suport
i promoció del turisme, atès que l’activitat audiovisual és un
instrument que pot resultar molt útil per aconseguir una gran
promoció turística de les nostres illes en un moment com
l’actual, en què les formes de promoció i publicitat estan
canviant.

III

Aquesta llei es dicta en el context legislatiu audiovisual ja
existent a les Illes Balears integrat per la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
que és objecte de diverses modificacions mitjançant la present
llei, i la Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de
les Illes Balears, i completa el règim jurídic aplicable en aquesta
matèria.

No obstant això, també incorpora un conjunt de
modificacions sobre la Llei 15/2010, de 22 de desembre, com a
conseqüència de la seva adaptació a la normativa estatal, i
regula el supòsit de vacant en la Direcció General de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mentre no sigui
coberta la vacant esmentada conformement a l’article 15 de la
Llei de l’Ens Públic.
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IV

La llei s’estructura en deu títols, que, al seu torn, responen
als grans eixos politicolegislatius en què es fonamenta.

El títol I, relatiu a les disposicions generals, recull l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i les definicions de la llei.

El títol II regula els principis generals de la comunicació
audiovisual com també els drets tant dels usuaris com dels
prestadors de serveis de comunicació audiovisual.

El títol III preveu quina és la regulació del mercat de
comunicació audiovisual i estableix la necessitat de llicència o
de comunicació prèvia per prestar serveis de comunicació
audiovisual.

El títol IV es refereix al servei públic de comunicació
audiovisual i conté la seva definició, l’abast, la gestió, els límits
i les mesures d’estabilitat pressupostària.

El títol V es refereix al règim sancionador.

El títol VI estableix les línies d’acció institucional i reconeix
el caràcter estratègic del sector audiovisual de les Illes per la
seva importància social i econòmica, i com a instrument per a
la promoció turística i per a la promoció i la divulgació de la
cultura, la historia i la llengua pròpies.

El títol VII regula les competències i l’organització
autonòmica en matèria audiovisual integrada per la conselleria
competent en matèria audiovisual, el Registre de prestadors del
servei audiovisual de les Illes Balears, el Registre general
d’empreses audiovisuals, la Filmoteca de les Illes Balears i
l’Illes Balears Film Commission.

El títol VIII està dedicat a la simplificació administrativa
que ha de regir les actuacions de l’administració.

El títol IX estableix les mesures de foment de l’activitat
audiovisual, que integra: incentius al sector audiovisual, foment
i coordinació de les activitats d’investigació i formació relatives
al sector audiovisual i mesures de foment de la promoció
exterior del sector audiovisual balear.

El títol X vincula les produccions audiovisuals i el medi
ambient, de manera que estableix el respecte al medi ambient
com a essencial per poder efectuar enregistraments en el
territori de les Illes Balears.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquesta llei té per objecte:
a) Regular la comunicació audiovisual en l’àmbit

competencial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i la normativa bàsica
estatal.

b) Establir les principals línies d’acció institucional
encaminades al foment de l’activitat audiovisual.

c) Regular l’organització autonòmica en matèria
audiovisual.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i en concret:

a) Als serveis de comunicació audiovisual quan el seu àmbit
de cobertura no superi el de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, com també a la seva emissió per Internet, dispositius
mòbils o altres de similars.

b) A l’activitat audiovisual desenvolupada en el territori de
les Illes Balears en els termes que defineix l’article 3.1
d’aquesta llei.

Article 3
Definicions

1. Activitat audiovisual: tota activitat de creació, producció,
promoció, exhibició, distribució i difusió duta a terme en el
territori de les Illes Balears pel sector audiovisual de les Illes
Balears així com per persones físiques o jurídiques de fora del
territori.

2. Servei de comunicació audiovisual: són els serveis la
responsabilitat editorial dels quals correspon a un prestador de
servei i la principal finalitat dels quals és proporcionar, a través
de xarxes de comunicació electròniques, programes i continguts
per tal d’informar, entretenir o educar el públic en general, així
com emetre comunicacions comercials.

3. Prestador del servei de comunicació audiovisual: la persona
física o jurídica que té el control efectiu, és a dir, la direcció
editorial, sobre la selecció dels programes i continguts i la seva
organització en un canal o catàleg de programes. L’arrendatari
d’una llicència de comunicació audiovisual té la consideració de
prestador de servei.

4. Equips tècnics i humans de la comunitat autònoma de les Illes
Balears: són els equips tècnics d’empreses amb seu a la
comunitat autònoma de les Illes Balears i els recursos humans
són les persones físiques amb residència en aquesta comunitat
autònoma.

5. Emprenedor en el sector audiovisual: tenen aquesta
consideració les persones físiques o jurídiques que inicien o ja
han iniciat, en un temps no superior a dos anys, una activitat
econòmica relacionada amb el sector audiovisual en el territori
de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i sempre
que no superin els paràmetres de la condició de mitjana empresa
en els termes del Decret llei 5/2011, de 29 d’agost, de suport als
emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes
Balears.

6. Auditoria operativa: és l’examen sistemàtic i objectiu de les
operacions i els procediments efectuats per l’entitat per tal de
proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat
economicofinancera i la seva adequació als principis de la bona
gestió, a fi de detectar les seves possibles deficiències i proposar
les recomanacions oportunes amb vista a la seva correcció.
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TÍTOL II
LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Capítol I
Els drets dels usuaris

Article 4
Drets dels usuaris

Els usuaris dels serveis de comunicació audiovisual de les
Illes Balears tenen els drets que els reconeix la Llei 7/2010, de
31 de març, general de comunicació audiovisual, i els que es
desenvolupen en la present llei.

Article 5
Pluralisme en la comunicació audiovisual

1. La comunicació audiovisual s’ha de prestar a través d’una
pluralitat de mitjans que reflecteixin el pluralisme ideològic,
polític i cultural de la societat de les Illes Balears, condicions
essencials per al compliment de la llibertat d’expressió,
d’informació i de comunicació, per tal de garantir la lliure
formació de l’opinió pública, la diversitat i la cohesió social.

2. Els mitjans de comunicació de titularitat pública, els que
subvencionin les administracions públiques de les Illes Balears
i aquells en els quals aquestes participin hauran de transmetre en
la seva programació una imatge plural i no estereotipada de les
funcions de les dones i dels homes en la societat, promovent la
igualtat, la tolerància, el respecte, el rebuig a la violència, la
dignitat de les persones i els valors constitucionals d’acord amb
el disposat en la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona,
en el seu capítol V del títol II.

Article 6
El dret a la diversitat cultural i lingüística

1. Els usuaris tenen dret que la comunicació audiovisual
inclogui una programació en obert que reflecteixi la diversitat
cultural i lingüística de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i que promogui el coneixement i la difusió de la
identitat de les Illes Balears tenint en compte el fet diferencial
derivat del seu caràcter insular i pluriinsular.

2. S’ha de promoure el coneixement i la difusió de les dues
llengües oficials de les Illes Balears, en el marc general de la
política lingüística i cultural del Govern de la comunitat
autònoma.

Article 7
Drets del menor com a usuari dels serveis de comunicació
audiovisual

1. La programació dels prestadors de serveis de comunicació
audiovisual dels quals sigui titular qualsevol de les
administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o les altres que estiguin subjectes a aquesta llei, així
com els seus espais de promoció, s’han d’ajustar a les regles
següents:

a) Els programes infantils s’han d’emetre en un horari
adequat al creixement i al desenvolupament dels menors. Es
consideren franges horàries de protecció reforçada, en la qual
s’han d’incloure continguts qualificats com a recomanats a
menors de fins a 13 anys, entre les 7 i les 9 hores i entre les 17
i les 20 hores, en el cas de dies feiners, i entre les 9 i les 12

hores, en el cas de dissabtes, diumenges i dies festius d’àmbit
estatal i d’àmbit autonòmic.

En tot cas s’han d’aplicar les franges horàries de protecció
reforçada els dies següents: 1 i 6 de gener, 1 de març, Divendres
Sant, 1 de maig, 12 d’octubre, 1 de novembre i 6, 8 i 25 de
desembre.

b) En les franges horàries de protecció reforçada, els
continguts de l’emissió i la seva expressió han d’adequar-se a
les necessitats derivades del desenvolupament i la formació dels
menors i fer-s’hi compatibles.

c) En aquestes franges horàries no s’han d’emetre
programes, escenes o missatges que puguin perjudicar el
desenvolupament físic o psíquic dels menors, ni els que
fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per raó de
qualsevol circumstància d’índole personal, familiar o social o
per raó de gènere.

d) Els continguts qualificats com a recomanats per a majors
de 13 anys s’han d’emetre fora de les franges d’horari de
protecció reforçada i s’ha de mantenir al llarg de l’emissió del
programa que els inclou l’indicatiu visual de la seva qualificació
per edats.

e) Està prohibida l’emissió de continguts audiovisuals que
puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental
o moral dels menors, i, en particular, la dels programes que
incloguin escenes de pornografia, maltractament, violència de
gènere o violència gratuïta.

Els altres continguts que puguin resultar perjudicials per al
desenvolupament físic, mental o moral dels menors sols es
poden emetre en obert entre les 22 i les 6 hores, i han d’anar
sempre precedits per un avís acústic i visual, segons els criteris
que fixi l’autoritat audiovisual competent. L’indicador visual
s’ha de mantenir al llarg de tot el programa en el qual
s’incloguin els continguts esmentats. Quan aquest tipus de
continguts s’emeti mitjançant un sistema d’accés condicional,
els prestadors del servei de comunicació audiovisual hauran
d’incorporar sistemes de control parental.

f) Els programes dedicats a jocs d’atzar i apostes només es
poden emetre entre la 1 i les 5 hores, i els relacionats amb
l’esoterisme i la paraciència, entre les 22 i les 6 hores. En tot
cas, els prestadors del servei de comunicació audiovisual tenen
responsabilitat subsidiària sobre els fraus que es puguin produir
a través d’aquests programes.

Queden exceptuats d’aquestes restriccions horàries els
sortejos de les modalitats i els productes de joc amb finalitat
pública.

g) Tots els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
televisiva, inclosos els d’“a petició”, han d’utilitzar, per a la
classificació per edats dels seus continguts, una codificació
digital que permeti l’exercici del control parental. El sistema de
codificació ha d’estar homologat per la conselleria competent en
matèria audiovisual.

2. Els serveis de comunicació audiovisual de les Illes Balears
han de tractar amb especial cura la informació que afecti els
menors. La imatge i la veu dels menors no pot ser utilitzada
sense el seu consentiment i el del seu representant legal, d’acord
amb la normativa vigent. En tot cas, està prohibida la difusió
dels seus noms, imatges o dades que en permetin la identificació
quan apareguin com a víctimes, testimonis o inculpats en causes
penals, o quan es divulguin fets relatius a la seva vida privada
i que afectin la seva reputació i bon nom.
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3. En els horaris de protecció al menor, els prestadors de serveis
de comunicació audiovisual no hi poden inserir comunicacions
comercials que puguin perjudicar moralment o físicament els
menors, i han de respectar les prohibicions següents:

a) No pot incitar els menors a comprar un producte o servei
explotant la seva inexperiència, ni persuadir els seus progenitors
o les persones que exerceixin la tutela o la guarda perquè ho
facin.

b) No pot promoure el culte al cos i el rebuig a l’autoimatge,
amb la inserció de productes per fer aprimar, intervencions
quirúrgiques o tractaments d’estètica, que apelAlin el rebuig
social per la imatge física o l’èxit per factors de pes o estètica.

c) No pot presentar, sense causa justificada, els menors en
situacions perilloses o que atemptin contra la seva integritat.

4. Quan es dugui a terme el servei de comunicació audiovisual
mitjançant un catàleg de programes, els prestadors han
d’elaborar catàlegs separats per als continguts que puguin
perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral
dels menors. A aquests efectes els prestadors han d’establir
dispositius, programes o mecanismes eficaços, actualitzables i
fàcils d’utilitzar que permetin el control parental per mitjà del
bloqueig dels continguts perjudicials per als menors, de manera
que no puguin accedir als continguts que no se’ls adrecin.

5. Els menors tenen dret que els prestadors del servei de
comunicació desenvolupin codis de conducta relatius a la
comunicació comercial audiovisual inadequada sobre aliments
i begudes que contenguin nutrients i substàncies la ingesta
excessiva dels quals no sigui recomanable en la dieta total, que
s’inclogui o acompanyi en els programes infantils.

6. Queda prohibida la publicitat indirecta, no diferenciada o
encoberta durant l’emissió de programes adreçats a persones
menors d’edat.

Article 8
Drets de les persones amb discapacitat

1. Es reconeix l’accés universal a la comunicació audiovisual,
d’acord amb les disponibilitats tecnològiques, a les persones
amb discapacitat visual o auditiva.

2. Les persones amb discapacitat auditiva tenen el dret que la
comunicació audiovisual televisiva, en obert i de cobertura
autonòmica, subtituli el 75% dels programes i disposi d’un
mínim de tres hores a la setmana d’interpretació amb llengua de
signes. Les televisions de cobertura insular i local han d’intentar
complir els paràmetres esmentats.

3. Les persones amb discapacitat visual tenen el dret que la
comunicació audiovisual televisiva, en obert i de cobertura
autonòmica, disposi almenys amb tres hores audiodescrites a la
setmana. Les televisions de cobertura insular i local han
d’intentar complir els paràmetres esmentats.

Article 9
El dret a una comunicació audiovisual transparent

1. Tothom té dret a conèixer la identitat del prestador del servei
de comunicació audiovisual, així com de les empreses que
formen part del seu grup i el seu accionariat. Es considera que
el prestador està identificat quan disposa d’un lloc web en el
qual fa constar: el nom del prestador del servei, la seva adreça
geogràfica d’establiment, el correu electrònic i altres mitjans per
establir una comunicació directa i ràpida amb el prestador, i
l’òrgan regulador o supervisor competent.

2. Tothom té dret a conèixer la programació televisiva amb una
antelació suficient que en cap cas no pot ser inferior a tres dies.

3. Tothom té dret que la comunicació comercial estigui
clarament diferenciada de la resta dels continguts audiovisuals,
en els termes que estableix la normativa vigent.

Article10
Dret a participar en el control dels continguts audiovisuals

1. Qualsevol persona física o jurídica pot sol•licitar a la
conselleria competent en matèria audiovisual el control de
l’adequació dels continguts audiovisuals a l’ordenació vigent.
Per al compliment d’aquesta finalitat s’ha de crear el servei de
defensa de l’audiència al si de la conselleria esmentada que
s’encarregarà de gestionar-lo.

2. Així mateix, la conselleria competent en matèria audiovisual
pot adoptar les mesures necessàries per corregir els efectes
perniciosos que puguin derivar-se de l’incompliment de la
normativa vigent que ha de regir l’emissió dels continguts
audiovisuals i pot exercir la potestat sancionadora en matèria
d’infraccions dels continguts audiovisuals i de publicitat, en els
termes que estableix el títol V d’aquesta llei.

Capítol II
Els drets dels prestadors del servei

Article 11
Els drets dels prestadors del servei de comunicació
audiovisual

Els prestadors del servei de comunicació audiovisual són
titulars dels drets que els reconeix la Llei 7/2010, de 31 de març,
i els que disposa aquesta llei.

Article 12
El dret a l’autoregulació

1. La conselleria competent en matèria audiovisual ha de
promoure l’adopció de codis d’autoregulació o de conducta dels
prestadors de serveis de comunicació audiovisual i ha de vetllar
perquè es compleixin, de manera que quan un contingut
audiovisual contradigui un codi d’autoregulació subscrit per un
prestador del servei, se l’ha de requerir perquè adeqüi
immediatament el contingut a les disposicions del codi o cessi
la seva emissió.

2. Així mateix, ha d’afavorir la subscripció de convenis amb els
prestadors de serveis de comunicació audiovisual per exercir
funcions arbitrals o de mediació en el marc dels codis
esmentats.
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3. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual tenen el
dret a aprovar codis en els quals regulin els continguts de la
comunicació audiovisual i les regles de diligència professional
per a la seva elaboració.

Article 13
El dret a crear canals de comunicació comercial i
programes o anuncis d’autopromoció

1. Els prestadors privats del servei de comunicació audiovisual
tenen el dret a crear canals dedicats exclusivament a emetre
missatges publicitaris i missatges de venda per televisió en els
termes establerts en la normativa estatal bàsica.

2. Així mateix, els prestadors del servei de comunicació
audiovisual tenen dret a l’autopromoció de programes i de
productes. Aquests programes i anuncis no es consideren
comunicació comercial i no poden superar els cinc minuts per
hora de rellotge. A aquests efectes s’entén per hora de rellotge
cada una de les hores naturals en què es divideix el dia.

3. Es consideren autopromocions relatives a la programació i
computen en el límit de cinc minuts per hora de rellotge:

a) Els avenços de programació, en què s’informa els
espectadors, per mitjà de tràilers o altres tècniques audiovisuals
publicitàries o promocionals, dels pròxims programes o paquets
de programació que s’han d’emetre en qualsevol dels canals la
responsabilitat editorial dels quals és competència del mateix
prestador del servei de comunicació audiovisual.

b) Les sobreimpressions publicitàries o promocionals sobre
la programació o pròxims programes de qualsevol dels canals
del mateix prestador del servei que s’hagin d’emetre, que no es
limitin a informar, encara que tan sols apareguin en algun dels
angles de pantalla, així com les transparències o
sobreimpressions, també de caràcter publicitari o promocional,
que redirigeixin a la pàgina web del prestador del servei de
comunicació audiovisual.

c) Les autopromocions de la cadena o del prestador del
servei de comunicació audiovisual que tengui un caràcter
promocional o publicitari.

d) Les locucions verbals que tenguin una naturalesa
promocional o publicitària sobre la programació.

4. Es consideren autopromocions de productes i es computen en
el límit dels cinc minuts per hora de rellotge:

a) Les comunicacions audiovisuals que informen sobre els
productes accessoris derivats directament dels programes del
prestador del servei de comunicació audiovisual, atès que la
seva existència i comercialització seria impossible sense la del
programa; el prestador del servei de comunicació audiovisual ha
d’acreditar la titularitat sobre els drets del producte i que
n’assumeix, directament o indirectament, l’explotació
econòmica.

S’exclou la promoció de productes que, fins i tot tenint una
certa relació amb els continguts d’un programa, resultin aliens
al mateix programa, de manera que s’han de computar en tal cas
com a missatges publicitaris regulats en la llei. Això es
produirà, entre altres supòsits, sempre que la promoció de
productes es faci a canvi d’una contraprestació econòmica.

b) L’emissió de missatges promocionals o avanços de
pelAlícules europees d’estrena, sempre que el prestador del
servei de comunicació audiovisual acrediti haver participat en
el seu finançament anticipat.

c) Les locucions verbals que tenguin una naturalesa
promocional o publicitària sobre els productes accessoris
derivats directament dels programes.

Article 14
Dret a emetre missatges publicitaris i televenda

1. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual, siguin
serveis radiofònics, connexos i interactius, tenen el dret a emetre
missatges publicitaris i televenda lliurement.

2. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual
televisius tenen el dret a emetre missatges publicitaris i
televenda amb una durada de 12 minuts per hora de rellotge, en
els termes que estableix la llei estatal.

Article 15
Dret al patrocini

1. El dret al patrocini s’estén a tots els programes excepte als de
contingut informatiu d’actualitat.

2. Els espectadors han de ser informats clarament de l’existència
d’un acord de patrocini. Els programes patrocinats han d’estar
clarament identificats com a tals al començament, en el
transcurs d’aquests programes o en acabar, mitjançant el nom,
el logotip o qualsevol altre símbol, producte o servei del
patrocinador.

3. Els serveis de comunicació audiovisual o els programes no
poden ser patrocinats per empreses l’activitat principal de les
quals estigui relacionada amb les cigarretes o altres productes
del tabac.

4. Els serveis de comunicació o els programes no poden ser
patrocinats per medicaments específics o tractaments mèdics
que només es puguin obtenir per prescripció facultativa.

Article 16
El dret a contractar l’emissió en exclusiva de continguts
audiovisuals

1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual tenen
el dret a contractar continguts audiovisuals per a la seva emissió
en obert o codificat; els prestadors mantenen el poder de decisió
sobre l’horari d’emissió, sens perjudici del que estableix la
normativa reguladora de les competicions esportives de caràcter
professional.

2. L’emissió en exclusiva no pot limitar a una part substancial
del públic resident en cap altre estat membre el seguiment
d’esdeveniments qualificats d’interès general per a la societat,
de la mateixa manera que el dret a l’emissió en exclusiva no pot
limitar el dret a la informació als ciutadans.

3. Els qui prestin en exclusiva l’emissió d’un esdeveniment
d’interès general per a la societat han de permetre a la resta de
prestadors de serveis de comunicació audiovisual l’emissió d’un
breu resum informatiu en condicions raonables i no
discriminatòries.



BOPIB núm. 117 - 4 d'octubre de 2013 6791

4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
radiofònica disposen de lliure accés als estadis i recintes per
retransmetre en directe els esdeveniments esportius que hi
tinguin lloc, a canvi d’una compensació econòmica equivalent
a les despeses generades per l’exercici de tal dret.

La resolució de discrepàncies entre les parts en la fixació de
la quantia correspon a la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions en els termes que estableix el Reial Decret
Llei 15/2012, de 20 d’abril.

Article 17
El dret a l’emissió en cadena

El dret a l’emissió en cadena per a les televisions d’àmbit
local que hagin obtingut la llicència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, estarà subjecte al que preveu l’article 22.3
de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació
audiovisual.

Article 18
El dret a emetre televisió en alta definició

1. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual poden
emetre televisió en resolució d’alta definició. L’emissió
esmentada es pot compatibilitzar amb els programes de
resolució estàndard dins el límit de capacitat assignada.

2. L’emissió i la recepció s’han d’atenir, en tot cas, als
estàndards establerts per al territori de la Unió Europea.

TÍTOL III
REGULACIÓ DEL MERCAT DE COMUNICACIÓ

AUDIOVISUAL

Capítol I
Règim jurídic

Article 19
Règim jurídic dels serveis de comunicació audiovisual
d’interès general

1. Els serveis de comunicació audiovisual radiofònics, televisius
i connexos i interactius són serveis d’interès general que es
presten en l’exercici del dret a la lliure expressió d’idees, del
dret a comunicar i rebre informació, del dret a la participació en
la vida política i social i del dret a la llibertat d’empresa i dins
del foment de la igualtat, la pluralitat i els valors democràtics.

2. La prestació de serveis de comunicació audiovisual
mitjançant ones hertzianes terrestres requereix la llicència
prèvia atorgada mitjançant un concurs per l’autoritat audiovisual
autonòmica competent.

3. En la resta de casos, la prestació de serveis de comunicació
audiovisual requereix la comunicació fefaent i prèvia a l’inici de
l’activitat davant de l’autoritat audiovisual autonòmica
competent.

Capítol II
Llicències audiovisuals i comunicació prèvia

Article 20
Les llicències audiovisuals

1. La llicència per a la prestació de serveis de comunicació
audiovisual per ones hertzianes terrestres s’ha d’atorgar
mitjançant un concurs públic amb subjecció al que estableixen
aquesta llei, la legislació bàsica estatal i, supletòriament, la
legislació de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. La llicència ha de concretar l’àmbit de cobertura territorial de
l’emissió, el nombre de canals, el múltiplex assignat i si aquest
és en obert o en accés condicional mitjançant pagament, tal com
estableix l’article 24.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general
de la comunicació audiovisual. La seva adjudicació implica la
concessió d’ús privatiu del domini públic radioelèctric, de
conformitat amb la planificació establerta per l’Estat.

3. Les llicències audiovisuals s’han d’atorgar per un termini de
15 anys i les seves successives renovacions han de ser
automàtiques i pel mateix termini atorgat inicialment, sempre
que es compleixi amb el que disposa l’article 28 de la Llei
7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

4. El procediment per a l’atorgament de llicències ha de ser
iniciat d’ofici per l’òrgan competent en matèria de serveis de
comunicació audiovisual mitjançant la convocatòria pública del
concurs.

5. Malgrat el que estableix el paràgraf anterior, en els casos
prevists en la normativa bàsica estatal i en els terminis que s’hi
preveuen, els interessats poden instar la convocatòria del
concurs. Una vegada presentada la solAlicitud per un interessat,
s’hi ha de donar resposta en el termini de sis mesos.

6. Correspon al Consell de Govern aprovar les bases del concurs
per a l’atorgament de llicències, i el procediment s’ha d’establir
reglamentàriament.

Article 21
La comunicació prèvia

1. La comunicació prèvia s’ha de presentar per escrit davant
l’òrgan de l’Administració pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears competent en matèria de serveis de
comunicació audiovisual, i s’hi ha d’adjuntar la documentació
acreditativa de l’activitat en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.

2. Així mateix, s’ha de fer una declaració responsable de no
incórrer en cap de les limitacions que, per raons d’ordre públic
audiovisual, estableix la legislació aplicable.

3. La comprovació de la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol de les dades, manifestacions o
documents que acompanyin la comunicació prèvia, determina
la impossibilitat de continuar amb la prestació del servei des del
moment que es tingui constància de tals fets, sens perjudici de
les responsabilitats penals, civils o administratives que
pertoquin.
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Article 22
Negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual

1. La realització de negocis jurídics l’objecte dels quals sigui
una llicència de comunicació audiovisual requereix
l’autorització prèvia del Consell de Govern i està subjecta al
pagament d’una taxa.

2. Quan el negoci jurídic consisteix en la transmissió o
l’arrendament de les llicències de comunicació audiovisual, està
subjecte, a més, a les condicions que estableix la legislació
estatal bàsica.

3. L’autorització de la transmissió comporta la subrogació de la
persona solAlicitant en tots els drets i obligacions de l’anterior
titular.

Article 23
Serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim
de lucre

1. La prestació de serveis de comunicació audiovisual
comunitaris sense ànim de lucre pot ser duta a terme per entitats
privades que tenguin la consideració legal d’entitats sense ànim
de lucre.

2. Aquests serveis només es poden prestar per atendre
necessitats socials, culturals i de comunicació específiques de
comunitats i grups socials, així com per fomentar la participació
ciutadana i la vertebració del teixit associatiu, i requereixen
l’atorgament de la llicència prèvia que en cap cas no pot ser
objecte de transmissió o arrendament.

3. En tot cas, els seus continguts s’han d’emetre en obert i sense
cap tipus de comunicació audiovisual comercial.

4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
comunitaris sense ànim de lucre s’han d’inscriure en el registre
de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de les Illes
Balears.

TÍTOL IV
EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL 

A LES ILLES BALEARS

Article 24
Definició i abast del servei públic de comunicació
audiovisual

1. El servei públic de comunicació audiovisual és un servei
essencial d’interès econòmic general que té com a missió
difondre continguts que fomentin els principis i valors
constitucionals i estatutaris, contribuir a la formació d’una
opinió pública plural, donar a conèixer la diversitat cultural i
lingüística de les Illes Balears, i difondre el coneixement i les
arts, amb especial incidència en el foment d’una cultura
audiovisual. Així mateix, s’han d’atendre els ciutadans i grups
socials que no són destinataris de la programació majoritària.

2. En constitueixen l’objecte la producció, la difusió i la edició
d’un conjunt de canals de ràdio, televisió i serveis d’informació
en línia amb programacions diverses, destinades a satisfer les
necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment de la
societat, amb subjecció als principis anteriors.

3. El finançament públic no pot sostenir activitats ni continguts
aliens al compliment de la funció de servei públic.

4. Per a l’emissió del servei públic de comunicació audiovisual
per ones hertzianes terrestres en una altra comunitat autònoma
amb afinitats lingüístiques o culturals es requereix un acord
mitjançant conveni i que hi hagi reciprocitat entre ambdues
comunitats autònomes.

Article 25
Principis inspiradors i abast

L’activitat del servei públic de comunicació audiovisual
s’inspira en els principis següents:

a) El respecte i la defensa dels principis que informen la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i dels drets i les llibertats que s’hi
reconeixen i garanteixen.

b) La promoció i la difusió de la cultura i les llengües
oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com
la defensa de la nostra identitat.

c) La garantia de l’accés universal a la informació, la
cultura, l’educació i l’entreteniment.

d) El foment de la producció audiovisual pròpia i
d’emissions que coadjuvin a la projecció de les Illes Balears cap
a l’exterior.

e) El reflex del pluralisme polític, ideològic, cultural i social
de les Illes Balears que tengui en compte el fet diferencial
derivat del seu caràcter insular i pluriinsular i la participació
democràtica.

f) El respecte a la dignitat humana, a l’honor, a la intimitat
personal i a la imatge pròpia.

g) La promoció activa de la igualtat entre homes i dones,
que inclou la igualtat de tracte i d’oportunitats, el respecte a la
diversitat i a la diferència i l’ús del llenguatge no sexista.

h) La protecció de la joventut i de la infantesa.
i) El respecte a la llibertat d’expressió i a la formació d’una

opinió política plural.
j) La separació entre informacions i opinions, la identificació

de qui sustenta aquestes últimes i la seva lliure expressió dins
els límits constitucionals i estatutaris.

k) La recerca del desenvolupament del sector audiovisual
des del punt de vista de la millora de la seva contribució a
l’economia de la comunitat autònoma.

l) La garantia dels drets dels usuaris respecte de la
programació, la publicitat i les altres modalitats de promoció
comercial.

Article 26
Explotació dels canals digitals

El Consell de Govern ha de decidir, dins els múltiples
digitals que es reservin a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els canals digitals d’àmbit autonòmic que han de ser
explotats pel servei públic de comunicació audiovisual
televisiva i els que han de ser explotats per empreses privades
en règim de llicència.
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Article 27
Gestió del servei públic

1. La gestió del servei públic de comunicació audiovisual es pot
dur a terme, entre altres modalitats: mitjançant la gestió directa
a través dels seus propis òrgans, mitjans o entitats; mitjançant
l’atribució a un tercer de la gestió indirecta del servei o de la
producció i edició dels diferents programes audiovisuals; o
mitjançant la seva prestació a través de diferents instruments de
colAlaboració publicoprivada, d’acord amb els principis de
publicitat, transparència, concurrència, no-discriminació i
igualtat de tracte.

2. La comunitat autònoma pot acordar transformar la gestió
directa del servei en gestió indirecta, mitjançant l’alienació de
la titularitat de l’entitat prestadora del servei, que s’ha de dur a
terme conformement als principis esmentats en el paràgraf
anterior.

3. L’òrgan competent en matèria de serveis de comunicació
audiovisual pot convocar els concursos corresponents per a
l’adjudicació de llicències audiovisuals en els termes que
estableix l’article 20 d’aquesta llei i en la normativa estatal
bàsica.

4. La comunitat autònoma pot transferir, una vegada
transformada en llicència audiovisual, l’habilitació per prestar
aquest servei d’acord amb el procediment que preveu l’article
22 d’aquesta llei i en el seu desplegament reglamentari.

5. Les persones físiques o jurídiques a les quals s’encomani la
gestió indirecta del servei o la seva prestació a través
d’instruments de colAlaboració publicoprivats estan subjectes al
compliment de l’article 24.1 d’aquesta llei, així com dels
articles 40.1 i 41 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de
comunicació audiovisual, i, en tot cas, han de complir els
requisits i les limitacions establerts en la legislació per ser titular
d’una llicència individual.

6. El prestador del servei públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears pot establir acords amb altres prestadors del
servei públic de comunicació audiovisual per a la producció,
l’edició i l’emissió conjuntes de continguts, l’adquisició de drets
sobre continguts o en altres àmbits, per millorar l’eficiència de
la seva activitat.

Article 28
Límits per als prestadors del servei públic audiovisual de
titularitat pública

1. El prestador de titularitat pública del servei públic de
comunicació audiovisual de la comunitat autònoma,
l’Administració pública, així com les seves entitats dependents
o societats sobre les quals qualsevol de les anteriors exerceixi el
seu control, no poden participar en el capital social de
prestadors privats del servei de comunicació audiovisual.

2. No obstant això, en els casos en què, d’acord amb aquesta
llei, s’acordi la prestació del servei públic de comunicació
audiovisual mitjançant gestió indirecta o altres instruments de
colAlaboració publicoprivada, la comunitat autònoma pot
participar en el capital social del prestador del seu servei públic.

3. La comunitat autònoma no pot participar, directament o
indirectament, en el capital social dels titulars de llicència del
servei de comunicació audiovisual.

Article 29
Mesures d’estabilitat pressupostària del servei públic de
comunicació audiovisual

S’estableix l’obligació del prestador de titularitat pública del
servei públic de comunicació audiovisual de les Illes Balears
d’ajustar la seva activitat al marc d’estabilitat pressupostària i,
per fer-ho, s’estableixen les mesures de caràcter financer
següents:

a) S’ha de fixar mitjançant la llei de pressuposts anuals el
límit màxim de despesa anual del servei públic.

b) La memòria i l’informe de gestió anuals han de fer una
referència expressa al compliment de l’equilibri i la
sostenibilitat financers i, en el cas excepcional de no trobar-se
en equilibri, el prestador de titularitat pública del servei públic
de comunicació audiovisual ha de presentar a l’òrgan competent
en matèria de pressuposts una proposta de reducció de les
despeses per a l’exercici següent en una quantitat equivalent a
la pèrdua o al dèficit generat.

Les aportacions patrimonials, els contractes, els programes,
els encàrrecs, els convenis o qualsevol lliurament de la
comunitat autònoma a favor directament o indirectament dels
prestadors de titularitat pública del servei públic de comunicació
audiovisual requereixen la posada en marxa de la reducció de
despeses aprovada.

c) S’estableix l’obligació de presentar anualment, abans de
l’1 d’abril, davant del Parlament un informe que posi de
manifest que la gestió del servei públic s’adequa als principis de
la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

d) Els sistemes de control de la funció de servei públic són
els següents:
1. Correspon al Parlament de les Illes Balears exercir el control
parlamentari i vetllar de manera especial pel compliment de la
funció de servei públic.
2. Correspon a la conselleria competent en matèria audiovisual
vetllar pel compliment dels principis rectors del model
audiovisual i, en general, l’adequació a la legislació audiovisual
de l’actuació del prestador del servei públic.
3. Correspon a la Sindicatura de Comptes el control extern de la
gestió econòmica i pressupostària del prestador del servei
públic, sens perjudici de les competències que corresponguin al
Tribunal de Comptes.
4. Així mateix, es poden establir auditories operatives que
permetin l’adequada supervisió financera del prestador de
titularitat pública del servei de comunicació audiovisual amb
especial atenció a l’equilibri i a la sostenibilitat pressupostària.

TÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR

Article 30
Competències

La conselleria competent en matèria audiovisual de les Illes
Balears exerceix la supervisió, el control i la protecció activa
per garantir el compliment del que estableixen aquesta llei i la
normativa estatal bàsica, així com la potestat sancionadora en
relació amb els serveis de comunicació audiovisual als quals
sigui d’aplicació aquesta llei.
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Article 31
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:
a) L’emissió de continguts que de forma manifesta fomentin

l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement,
raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra
circumstància personal o social.

b) Les emissions que vulnerin la dignitat humana.
c) La difusió del nom, la imatge o altres dades que permetin

la identificació dels menors en els termes de l’article 7.2
d’aquesta llei.

d) La comissió dues vegades en un dia i en un mateix canal
de comunicació audiovisual de la infracció greu que preveu
l’article 32.d) següent.

e) La prestació del servei de comunicació audiovisual sense
disposar de la corresponent llicència o sense haver complert el
deure de comunicació prèvia.

f) La prestació del servei de comunicació audiovisual basat
en una solAlicitud el titular de la qual incorri en qualsevol de les
limitacions per raó d’ordre públic audiovisual previstes en la
legislació bàsica estatal.

g) L’acumulació de quatre infraccions greus en un mateix
any natural.

Article 32
Infraccions greus

Són infraccions greus:
a) L’incompliment del deure d’identificació plena que

preveu l’article 9.1 d’aquesta llei.
b) La vulneració durant més de tres dies en un període de

deu dies consecutius del deure que estableix l’article 9.2
d’aquesta llei de donar a conèixer la programació televisiva amb
l’antelació que s’hi preveu.

c) La vulneració de la prohibició i, si escau, de les
condicions d’emissió de continguts perjudicials per al menor
previstes en l’article 7.1 i 3 d’aquesta llei.

d) L’incompliment del límit de temps d’emissió per hora de
rellotge dedicat a la publicitat i a la televenda, quan excedeixi
en un 20% del permès.

e) L’incompliment de la resta de les condicions establertes
en aquesta llei per a la realització de les diferents formes de
comunicació comercial previstes en els articles 14 i 15
d’aquesta llei que no estiguin incloses en la tipificació de
l’apartat anterior.

L’incompliment en la mateixa comunicació comercial de
dues o més condicions de les previstes en aquests articles només
dóna lloc a una sanció. Així mateix, l’incompliment d’una de
les condicions previstes en els articles esmentats no pot donar
lloc a més a la sanció per comunicació comercial encoberta.

f) L’incompliment dels codis d’autoregulació de conducta
que preveu l’article 12 d’aquesta llei.

g) L’incompliment del deure de permetre als restants
prestadors l’emissió d’un breu resum informatiu, en els termes
i amb les condicions establertes a l’article 16.3 d’aquesta llei.

h) La negativa, la resistència o l’obstrucció que impedeixi,
dificulti o retardi l’exercici de facultats d’inspecció de
l’autoritat competent.

i) L’acumulació de quatre infraccions lleus en un mateix any
natural.

Article 33
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:
a) L’incompliment del deure d’atendre un requeriment

d’informació dictat per l’autoritat competent, així com
retardar-ne injustificadament l’aportació quan resulti exigible
conformement al que disposa aquesta llei.

b) L’incompliment de la resta de deures i obligacions
establerts en aquesta llei que no estiguin tipificats com a
infraccions greus o molt greus.

c) L’incompliment de les condicions no essencials de la
llicència.

Article 34
Sancions

1. Les infraccions molt greus s’han de sancionar:
a) En tot cas, amb una multa de 500.001 a 1.000.000 d’euros

per als serveis de comunicació audiovisual televisiva i de
100.001 a 200.000 per als radiofònics, per als prestadors del
servei de comunicació electrònica i per als prestadors de servei
de catàleg de programes.

b) En el cas de la infracció prevista en l’apartat e) de
l’article 31, a més de la multa s’ha d’imposar el cessament de
les emissions, i es precintaran provisionalment els equips i les
instalAlacions utilitzats per realitzar l’emissió.

2. Les infraccions greus s’han de sancionar amb una multa de
100.001 a 500.000 euros per a serveis de comunicació
audiovisual televisiva i de 50.001 a 100.000 per als radiofònics,
per als prestadors del servei de comunicació electrònica i per als
prestadors de servei de catàleg de programes.

3. Les infraccions lleus s’han de sancionar amb una multa de
fins a 100.000 euros per als serveis de comunicació televisiva
i fins a 50.000 per als radiofònics, per als prestadors del servei
de comunicació electrònica i per als prestadors de servei de
catàleg de programes.

4. La quantia de la sanció que s’imposi, dins els límits indicats,
s’ha de graduar tenint en compte, a més del que preveu l’article
131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, els criteris següents:

a) La inclusió de la conducta sancionada en un codi
d’autoregulació que obligui l’infractor com a conducta
prohibida.

b) Haver estat sancionat per resolució administrativa ferma
pel mateix tipus d’infracció en el termini dels tres anys
anteriors.

c) La gravetat de les infraccions comeses en el termini
anterior de tres anys pel subjecte que se sanciona.

d) La repercussió social de les infraccions.
e) El benefici que hagi reportat a l’infractor el fet objecte de

la infracció.

5. Les quanties assenyalades en aquest article han de ser
actualitzades periòdicament pel Consell de Govern tenint en
compte la variació dels índexs de preus de consum.
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Article 35
Responsabilitat per la comissió d’infraccions

1. La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta
llei és exigible al prestador del servei de comunicació
audiovisual. També és aplicable, quan sigui procedent d’acord
amb aquesta llei, als prestadors del servei radiofònic i als
prestadors dels serveis de comunicació electrònica i de catàleg
de programes.

Als efectes de la dilucidació correcta de la responsabilitat
administrativa, els prestadors del servei han d’arxivar, durant un
termini de sis mesos comptadors des de la data de la seva
primera emissió, tots els programes emesos, inclosa la
comunicació comercial, i registrar les dades relatives a tals
programes.

2. No incorren en responsabilitat administrativa el prestador del
servei de comunicació audiovisual, ni els prestadors dels serveis
de comunicació electrònica i de servei de catàleg de programes,
quan emetin comunicacions comercials elaborades per persones
alienes al prestador i que suposin una infracció d’acord amb la
normativa vigent sobre publicitat.

No obstant això, el prestador del servei ha de cessar en
l’emissió de tal comunicació comercial al primer requeriment
de la conselleria competent en matèria audiovisual de les Illes
Balears.

3. La persona infractora ha de refer la situació alterada al seu
estat originari i rescabalar els danys i perjudicis causats, sempre
que tècnicament sigui possible. L’autoritat competent per a la
resolució de l’expedient sancionador pot imposar multes
coercitives de fins a 30.000 euros diaris per al compliment
d’aquestes obligacions.

TÍTOL VI
LES LÍNIES D’ACCIÓ INSTITUCIONAL

Article 36
Línies fonamentals de l’acció institucional

1. El Govern de les Illes Balears reconeix el caràcter estratègic
del sector audiovisual de les Illes per la seva importància social
i econòmica, i com a instrument per a la promoció turística, a
més de mitjà per a la promoció i la divulgació de la cultura, la
història i la llengua pròpies, així com per a la transmissió dels
valors superiors de la nostra Constitució i del nostre Estatut
d’Autonomia.

2. Els poders públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears han de:

a) Establir instruments adequats de foment orientats a la
consolidació del sector audiovisual com un factor estratègic de
l’economia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el
qual s’hauran de tenir en compte els criteris següents:

1. L’afavoriment de la competència i de la presència
nacional i internacional de les empreses audiovisuals de les
Illes Balears.
2. La innovació tecnològica, la investigació i el
desenvolupament sostingut del factor R+D+I.
3. La formació dels treballadors i professionals relacionats
amb el sector audiovisual.

4. El foment de la contractació de tècnics residents a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, així com la
contractació, la colAlaboració i la coproducció amb les
empreses de les Illes Balears a través del Registre general
d’empreses audiovisuals de les Illes Balears.
5. La realització d’iniciatives amb components de creativitat
i innovació.
6. L’elaboració de plans de promoció, distribució i
exhibició.
7. El foment i la potenciació de la figura de l’emprenedor al
sector audiovisual.
8. L’adequat tractament de les dues llengües cooficials de
les Illes Balears, així com de la cultura pròpia dins i fora de
les Illes Balears.
9. Donar suport als autors i creadors del sector audiovisual
de les Illes Balears i a la seva obra, reconeixent la seva tasca
com a part fonamental de la cultura de les Illes Balears.
10. Afavorir la producció audiovisual tant nacional com
internacional en l’àmbit territorial de les Illes Balears així
com l’articulació de rutes turístiques cinematogràfiques amb
la finalitat de promoure el sector turístic.
b) Crear una finestreta única per a l’activitat audiovisual a

les Illes Balears i dur a terme l’eliminació i la reducció
progressiva de les càrregues administratives, així com reduir les
traves injustificades o desproporcionades per a l’accés i
l’exercici de l’activitat audiovisual.

c) Proporcionar els instruments necessaris per a la protecció,
la conservació i la salvaguarda del patrimoni audiovisual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Per fer-ho s’ha de crear
una filmoteca de les Illes Balears.

d) Coordinar les accions del Govern de les Illes Balears en
matèria audiovisual amb aquelles que promoguin les
administracions locals de la comunitat autònoma, així com amb
les de la resta de comunitats autònomes, l’Estat i la Unió
Europea.

e) ColAlaborar amb les entitats locals en la formació dels
seus tècnics en matèria audiovisual.

f) Subscriure convenis de colAlaboració amb entitats
públiques i privades per a la consecució dels objectius d’aquesta
llei.

g) En general, dur a terme totes les línies d’actuació que
fomentin la creació, la producció, la distribució i l’exhibició de
les obres audiovisuals elaborades a les Illes Balears, així com
l’ampliació, la millora i la internacionalització del sector
audiovisual de les Illes Balears i de les empreses que l’integren.

3. Així mateix, els poders públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears podran destinar una part de la inversió que
deixa la realització i l’execució d’una producció internacional
i/o nacional en el nostre territori, per incentivar les produccions
pròpies realitzades per les productores amb domicili social en
les Illes Balears.
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TÍTOL VII
COMPETÈNCIES I ORGANITZACIÓ

Article 37
Competències

1. Correspon al Govern de les Illes Balears, per mitjà de la
conselleria corresponent, el foment de les activitats relacionades
amb l’impuls a la creació, la producció, la difusió i l’exhibició;
la investigació; la formació; i la conservació d’obres
audiovisuals, sens perjudici de les competències que els consells
insulars tenguin atribuïdes en aquestes matèries per l’Estatut
d’Autonomia.

2. Correspon a la conselleria que exerceixi les competències en
matèria audiovisual:

a) Proposar al Consell de Govern l’estratègia general de les
polítiques públiques en matèria audiovisual.

b) Executar programes i accions per al desenvolupament de
l’activitat audiovisual.

c) Elaborar els avantprojectes de reglaments de
desplegament d’aquesta llei.

d) Elaborar l’avantprojecte de pressuposts en matèria
audiovisual.

e) Proposar la concessió de les llicències en matèria
audiovisual, com també rebre les comunicacions prèvies a
l’inici de l’activitat.

f) Controlar el compliment de la normativa general de
l’audiovisual en l’àmbit de la comunitat autònoma, i exercir les
corresponents potestats inspectores i sancionadores.

g) Dirigir estratègicament i coordinar totes les unitats i els
centres directius de l’administració autonòmica relacionats amb
les empreses i activitats audiovisuals.

h) Portar el Registre de prestadors de serveis de comunicació
audiovisual de les Illes Balears, el Registre general d’empreses
audiovisuals de les Illes Balears i la Filmoteca de les Illes
Balears.

i) Adoptar les polítiques necessàries per tal de potenciar la
producció audiovisual, els creadors, i incentivar la introducció
d’innovacions tecnològiques i artístiques dins l’àmbit
audiovisual.

j) Proposar mesures per impulsar l’ensenyament de matèries
relacionades amb el món audiovisual en el sistema educatiu,
així com mesures de potenciació de la investigació, la recerca
i la innovació dins el sector audiovisual.

k) Aplicar mesures de protecció i de foment de l’activitat
audiovisual sense ànim de lucre.

l) Donar suport als joves creadors, emprenedors i
professionals del sector audiovisual.

m) Impulsar mesures de protecció, preservació i difusió del
patrimoni audiovisual de les Illes Balears.

Article 38
Registre de prestadors de serveis de comunicació
audiovisual

1. Es crea el Registre de prestadors de serveis de comunicació
audiovisual de les Illes Balears, adscrit a la conselleria
competent en matèria audiovisual, en el qual s’han d’inscriure
els prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes
a aquesta llei. Així mateix, s’hi han d’inscriure les persones
titulars de participacions significatives en els prestadors del
servei de comunicació audiovisual amb indicació del capital que
correspongui.

S’entén per participació significativa als efectes d’aquesta
llei la que representi directament o indirectament:

a) El 5% del capital social.
b) El 30% dels drets de vot o percentatge inferior, si serveix

per designar en els 24 mesos següents a l’adquisició un nombre
de consellers que representin més de la meitat dels membres de
l’òrgan d’administració de la societat.

2. Aquest registre té caràcter públic i les seves inscripcions
tenen efectes declaratius.

3. L’accés a les dades d’aquest registre i la solAlicitud de
certificats dels assentaments per la ciutadania s’han d’exercir en
els termes que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i, si escau, subjectes a les previsions
contingudes en la normativa de protecció de dades.

4. El Registre s’ha de configurar en suport informàtic i se n’han
de portar els llibres auxiliars o arxius que siguin convenients per
al seu bon funcionament.

5. Reglamentàriament s’ha d’establir l’organització, el contingut
i el funcionament del registre esmentat.

Article 39
Registre general d’empreses audiovisuals de les Illes
Balears

1. Es crea el Registre general d’empreses audiovisuals de les
Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en matèria
audiovisual, com a instrument de publicitat i transparència.

2. Es poden inscriure en el Registre general d’empreses
audiovisuals de les Illes Balears les empreses amb seu o centre
de treball a la comunitat autònoma, sigui quina sigui la seva
forma jurídica, que duguin a terme activitats de producció,
distribució, laboratoris, estudis de rodatge i doblatge, material
audiovisual i les altres de connexes que es determinin
reglamentàriament, així com les persones i entitats titulars de les
sales d’exhibició.

3. La inscripció d’una empresa en el Registre general
d’empreses audiovisuals de les Illes Balears comporta la
inscripció en el Registre de l’Institut de la Cinematografia i de
les Arts Audiovisuals, sense que l’empresa tramiti una segona
solAlicitud d’inscripció. En el cas d’empreses ja registrades a
l’ICAA serà suficient amb una comunicació on consti que ja
estan inscrites a l’esmentat ICAA.

4. Els professionals vinculats al sector audiovisual poden
comunicar al Registre l’exercici de la seva activitat amb la
finalitat que els organismes públics i privats disposin d’una
informació àmplia del capital humà del sector audiovisual de les
Illes Balears.

5. Les empreses inscrites a què es refereix l’apartat segon
d’aquest article han de subministrar al Registre una còpia dels
comptes anuals que dipositin en el Registre Mercantil quan
estiguin subjectes a aquesta obligació de dipòsit, com també
informació sobre la seva participació en produccions i rodatges
en la forma i amb la periodicitat que s’estableixi
reglamentàriament.
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6. Aquest registre ha de disposar d’una secció específica en la
qual s’han d’inscriure totes les empreses de les Illes Balears, de
la resta d’Espanya i estrangeres en cas de ser beneficiàries
d’algun dels incentius per a l’impuls de l’activitat audiovisual
regulats en els articles 43 i següents d’aquesta llei.

7. Així mateix, ha de tenir una secció en la qual s’han
d’inscriure les empreses audiovisuals i les connexes que
s’estableixin reglamentàriament, que siguin eficients en termes
mediambientals en els termes que estableix l’article 50
d’aquesta llei.

8. El Registre ha de mantenir, durant un període mínim de 5
anys, una base de dades dels incentius atorgats a les empreses,
o solAlicitants, a fi de:

- Verificar si s’han complert els requisits establerts en
aquesta llei i la normativa que la desplegui.

- Facilitar als organismes de control la informació que se li
requereixi.

Article 40
Filmoteca de les Illes Balears

1. La Filmoteca de les Illes Balears, òrgan adscrit a la
conselleria competent en matèria audiovisual, s’encarregarà de
dur a terme la coordinació per a la recuperació, la conservació,
la documentació, la promoció i la difusió del patrimoni
audiovisual de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de
les arts de la imatge en general, sense perjudici de les
competències pròpies dels consells insulars. A aquests efectes
es podran establir els mecanismes de coordinació i cooperació
necessaris amb els consells insulars per tal d’incorporar al
patrimoni de la Filmoteca de les Illes Balears aquells materials
audiovisuals ja preservats pels arxius propis o d’entitats o
empreses dependents dels consells insulars.

2. La Filmoteca de les Illes Balears ha de vetllar per la
preservació i la difusió del patrimoni audiovisual i de la cultura
cinematogràfica balear; a més, ha de servir de suport a la
formació audiovisual mitjançant la posada a disposició de les
activitats formatives del material filmogràfic i audiovisual
custodiat per la Filmoteca.

3. Correspon a la conselleria competent en matèria audiovisual
solAlicitar, d’ofici o a instància de part, la declaració d’aquelles
obres audiovisuals o material fílmic de marcat interès artístic,
històric o cultural com a béns d’interès cultural autonòmic o
nacional, si escau.

Article 41
Illes Balears Film Commission

1. L’Illes Balears Film Commission té com a objectiu principal
facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la
informació que necessitin per a la realització de rodatges en
qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. L’Illes Balears Film Commission elaborarà una guia de bones
pràctiques ambientals que servirà d’eina per als professionals
del sector.

3. L’Illes Balears Film Commission es constitueix com una
oficina de serveis que podrà exercir directament la conselleria
competent en matèria audiovisual o, si s’escau, mitjançant un
ens del sector públic instrumental autonòmic. Els consells
insulars, els ajuntaments, les associacions professionals i les
entitats públiques o privades relacionades amb la matèria
podran colAlaborar-hi en la presa de decisions per mitjà de
convenis de colAlaboració. Si escau, aquestes fórmules podran
incloure les cessions de les marques “Film Commission”.

4. A través de la finestreta única d’activitats audiovisuals
prevista en l’article 36.2.b) d’aquesta llei, que s’ha d’integrar a
l’Illes Balears Film Commission, s’han de facilitar i agilitar els
procediments administratius necessaris per dur a terme activitats
audiovisuals a qualsevol de les illes de l’arxipèlag.

També s’ha d’informar sobre els incentius o beneficis fiscals
en matèria audiovisual a què es pugui optar en l’àmbit territorial
de la comunitat autònoma.

La finestreta única ha de permetre el coneixement i el
contacte amb les empreses relacionades amb el sector
audiovisual que presten els seus serveis a les Illes Balears a
través del Registre d’empreses audiovisuals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears adscrit a la conselleria competent
en matèria audiovisual.

S’ha de poder accedir electrònicament a través de la
finestreta única, tant a la informació sobre els procediments
necessaris per al desenvolupament d’una activitat audiovisual,
com a la realització dels tràmits preceptius per a això, incloent
les declaracions, notificacions o solAlicituds necessàries per
obtenir una autorització, un permís o una llicència.

La comunitat autònoma ha d’adoptar les mesures necessàries
per garantir que, a través de la finestreta única, es pugui:

a) Obtenir tota la informació i els formularis necessaris per
a l’accés a la seva activitat i el seu exercici.

b) Presentar tota la documentació i les solAlicituds
necessàries.

c) Accedir a la informació que preveu aquest article en les
llengües cooficials de les Illes Balears i en alguna altra llengua
de treball comunitària.

5. Les administracions públiques han d’adoptar les mesures
necessàries i han d’incorporar als àmbits respectius les
tecnologies necessàries per garantir la interoperabilitat dels
diferents sistemes, en la mesura en què la disponibilitat tècnica
i econòmica ho faci possible.

TÍTOL VIII
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 42
Reducció de càrregues administratives

1. El Govern de les Illes Balears ha d’adoptar les mesures
necessàries per reduir les càrregues administratives en el
desenvolupament de l’activitat audiovisual en l’àmbit territorial
de les Illes Balears.
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2. Per estudiar, dissenyar i posar en marxa les actuacions
generals que tenguin per objectiu agilitar tramitacions
administratives mitjançant la utilització de les eines
organitzatives, de qualitat, d’administració electrònica i
jurídiques per redissenyar i simplificar els procediments per a
l’obtenció d’autoritzacions, permisos i llicències, com també les
tècniques de gestió per reduir càrregues administratives, s’ha de
crear un grup de treball en matèria de reducció de càrregues
administratives per al desenvolupament de l’activitat
audiovisual en les Illes Balears.

3. El Govern de les Illes Balears ha de dur a terme les mesures
de colAlaboració institucional i administrativa necessàries per a
la consecució de l’objecte d’aquesta llei, com ara
l’homogeneïtzació de taxes i terminis per a l’obtenció de
permisos i llicències per a rodatges a les diferents illes i
municipis de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències.

TÍTOL IX
FOMENT DE L’ACTIVITAT AUDIOVISUAL

Capítol I
Incentius a l’activitat audiovisual

Article 43
Incentius per al desenvolupament de l’activitat audiovisual
a les Illes Balears

1. Es crea un sistema d’incentius per promoure el
desenvolupament i la dinamització de l’activitat audiovisual a
la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest sistema
d’incentius s’ha d’ajustar al que disposi la llei general de
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
cada exercici, i tindrà en compte la realitat pluriinsular de la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb mesures que
compensin els costos de la doble i la triple insularitat.

2. Aquest sistema d’incentius té per objecte:
a) Dur a terme la captació de projectes cinematogràfics i

audiovisuals en el territori de les Illes Balears.
b) Fomentar la distribució i l’exhibició d’obres

cinematogràfiques i audiovisuals del sector audiovisual balear.
c) Facilitar diferents mecanismes de finançament dels

projectes cinematogràfics i audiovisuals en les Illes Balears.

3. Els incentius prevists en el punt anterior poden consistir en
aportacions en espècie, beneficis o avantatges fiscals, crèdits
financers, així com qualsevol altre que es pugui preveure
mitjançant una norma amb rang de llei. Aquests incentius s’han
d’articular de la manera següent:

a) Aportacions en espècie mitjançant la subscripció de
convenis de colAlaboració.

b) L’establiment d’avantatges o incentius fiscals en l’àmbit
competencial de la comunitat autònoma.

c) Crèdits financers per a projectes cinematogràfics i
audiovisuals del sector audiovisual balear.

d) Qualsevol altre incentiu que es pugui preveure en una
norma amb rang de llei per a la captació de projectes
cinematogràfics i audiovisuals que es desenvolupin a les Illes
Balears.

Article 44
Aportacions en espècie

S’ha d’afavorir la subscripció dels convenis de colAlaboració
necessaris amb empreses o entitats publicoprivades, amb la
finalitat de poder oferir serveis en espècie als projectes
cinematogràfics seleccionats que hagin escollit les Illes Balears
com a lloc de rodatge i que, al seu torn, contribueixin a la
desestacionalització de la nostra economia.

Article 45
Incentius i bonificacions fiscals

Es poden establir bonificacions o exempcions sobre les taxes
autonòmiques que afectin el sector audiovisual com també
establir gravàmens reduïts sobre els tributs cedits a la comunitat
autònoma.

Article 46
Finançament cinematogràfic i audiovisual

Es poden subscriure convenis de colAlaboració amb bancs i
entitats de crèdit per facilitar el finançament de les activitats
cinematogràfiques i audiovisuals realitzades en el territori de les
Illes Balears amb la finalitat de crear un marc financer favorable
per als projectes del sector audiovisual balear. Així mateix, es
podrà ampliar el sistema de garanties bancàries amb la finalitat
de facilitar a la indústria l’obtenció del finançament esmentat.

Es pot dotar de fons les societats de garantia recíproca per
a la creació de noves línies d’aval per finançar la liquiditat i la
inversió de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals
realitzades en el territori de les Illes Balears.

Article 47
Altres incentius

En el supòsit que s’estableixin incentius consistents en
reemborsaments econòmics han d’estar subjectes als requisits
següents:

a) Es poden finançar mitjançant aportacions econòmiques
publicoprivades, mitjançant un conveni de colAlaboració, amb la
participació de les diferents administracions públiques i del
sector privat interessat.

b) S’ha d’establir un sistema de selecció dels projectes
cinematogràfics i audiovisuals i s’han de determinar les
despeses que poden ser considerades com a elegibles als efectes
de determinar l’import del reemborsament.

c) Tenen prioritat per accedir a aquests ajuts les produccions
que es desenvolupin en règim de coproducció amb alguna
empresa amb seu a les Illes Balears, així com les que contractin
equips tècnics i humans de les Illes Balears, i també aquelles en
les quals la identitat de les Illes Balears quedi clarament
identificada.

d) En cap cas no poden optar als ajuts les obres qualificades
“X”, com tampoc les que per sentència siguin declarades
constitutives d’algun delicte.

e) Les productores que es beneficiïn dels incentius prevists
en aquest article han de cedir imatges audiovisuals de les
produccions realitzades al Govern de les Illes Balears, de forma
gratuïta, als efectes d’usar-les per promocionar el territori de les
Illes Balears com a plató de cinema, que s’han d’integrar a la
Filmoteca de les Illes Balears, en el seu banc d’imatges.
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Capítol II
Foment i coordinació de les activitats d’investigació i

formació relatives al sector audiovisual

Article 48
Estímul de la formació i la investigació

1. A fi de potenciar, actualitzar i millorar les accions en curs, o
de nova implantació, relatives a la investigació de continguts,
mercats i noves tecnologies, d’una banda, i relatives a la
formació dels tècnics i professionals del sector audiovisual, de
l’altra, la conselleria competent en aquesta matèria ha d’establir
mesures de coordinació i foment dins els límits pressupostaris
aprovats en cada exercici.

2. S’ha de procurar que les accions de coordinació i estímul de
la investigació i de la formació comptin amb la colAlaboració de
totes les institucions, públiques o privades, que concorren al
sector i potencien la sinergia de conjunt i, de manera especial,
les de naturalesa investigadora i docent.

3. Les accions de coordinació i foment de la investigació s’han
d’adreçar a:

a) Identificar i promoure nous programes, referits a la
investigació de continguts, mercats, necessitats professionals,
desenvolupaments tecnològics i altres, dins les estratègies que
duen a terme les diferents administracions.

b) Adaptar les noves tendències per dur a terme una aposta
en l’impuls i la transformació del canvi de model de negoci per
tal d’accedir a mercats exteriors.

4. Les accions de coordinació i foment de la formació s’han
d’adreçar a:

a) Aprofitar els mecanismes de colAlaboració existents, o
crear-ne altres de nous quan sigui necessari, per establir una
actualització permanent dels currículums acadèmics de manera
que s’aconsegueixi la màxima adequació entre l’oferta de
formació de nous professionals i les necessitats de creació i
producció definides per l’activitat empresarial del sector.

b) Unir els recursos dels diferents departaments de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i d’altres administracions com l’estatal i l’europea, i de les
empreses del sector, per establir, mitjançant convenis, els
objectius i les modalitats de la formació professional no
cobertes pels programes reglats i adaptades a les canviants
necessitats concretes del sector.

c) Fomentar la formació continuada i el reciclatge de tècnics
i professionals de comú acord amb les associacions
empresarials, professionals i amb altres associacions o entitats
directament vinculades amb el sector.

d) Afavorir les iniciatives de formació que utilitzin les noves
tecnologies.

5. La conselleria competent en matèria audiovisual ha de
promoure, de manera coordinada amb altres departaments
competents de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, l’ensenyament de l’audiovisual en els nivells de
l’ensenyament no universitari.

6. La conselleria competent en matèria audiovisual ha de prestar
un suport especial a totes les accions de millora, innovació i
excelAlència de les diferents pràctiques professionals que es
presenten en l’activitat audiovisual, tant si són plantejades per
les associacions com per les entitats interessades.
Capítol III
Foment de la promoció exterior del sector audiovisual balear

Article 49
Promoció exterior

1. La comunitat autònoma de les Illes Balears ha de promoure
el cinema balear a l’exterior.

2. Entre altres mesures, ha d’afavorir la promoció esmentada
mitjançant la colAlaboració o la cooperació amb l’Estat a través
de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en
la seva tasca de promoció cultural a l’exterior mitjançant la
facilitació de la presència del cinema balear en certàmens de tot
el món i mitjançant la participació en els certàmens o cicles
organitzats per l’Institut per donar a conèixer el cinema
espanyol en llocs estratègics.

3. S’ha de promoure també la celebració de certàmens o
festivals audiovisuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

4. S’ha d’afavorir la colAlaboració institucional del Govern de
les Illes Balears per promoure que es duguin a terme les estrenes
al nostre territori de les pelAlícules enregistrades a les Illes
Balears amb l’objectiu de donar-los més projecció pública.

5. Així mateix, s’ha de crear la ruta turística cinematogràfica de
les Illes Balears amb la finalitat de promocionar les Illes com
una destinació turística cinematogràfica, que ha de mostrar els
escenaris dels diferents rodatges que s’hi han realitzat.

TÍTOL X
LES PRODUCCIONS AUDIOVISUALS 

I EL MEDI AMBIENT

Article 50
Protecció del medi ambient en relació amb les produccions
audiovisuals

1. El Govern de les Illes Balears ha de vetllar perquè, en tot cas,
els enregistraments que es duguin a terme en el territori de les
Illes Balears siguin respectuosos amb el medi ambient.

2. S’han de fomentar les produccions audiovisuals que,
mitjançant l’ús de mesures d’eficiència energètica i les noves
tecnologies, comportin una despesa energètica menor. Les
empreses audiovisuals i connexes que facin ús d’aquestes
mesures es poden inscriure en la secció específica prevista en el
Registre general d’empreses audiovisuals de les Illes Balears, en
els termes que preveu l’article 39.7 d’aquesta llei.
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Disposició transitòria única

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei s’ha de crear el grup de treball específic en
matèria de reducció de càrregues administratives, que preveu
l’article 42.2 d’aquesta llei, per al desenvolupament de
l’activitat audiovisual.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera
Modificacions de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, queda modificada de la
manera següent:

1. Se suprimeix el punt 5 de l’article 2.

2. L’article 3 queda redactat tal com segueix:

“1. La gestió del servei públic de ràdio i televisió (de
comunicació audiovisual) de les Illes Balears correspon a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que prestarà el
servei de manera directa bé a través dels seus propis òrgans i
mitjans, bé a través d’entitats dependents.

2. L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
desenvolupa totes les activitats necessàries per exercir la funció
de servei públic que li atribueix la present llei, i pot
desenvolupar també qualssevol altres relacionades amb la
comunicació audiovisual, especialment les de formació i
investigació.

3. No obstant el disposat en l’apartat primer, la gestió del servei
públic també es podrà dur a terme mitjançant qualsevol de les
modalitats de gestió previstes en la Llei 7/2010, de 31 de març,
general de comunicació audiovisual.”

3. S’afegeix el punt 4 a l’article 3, amb la redacció següent:

“4. La comunitat autònoma pot transferir, una vegada
transformada en llicència audiovisual, l’habilitació per prestar
el servei d’acord amb el procediment específic establert
normativament.”

4. Se suprimeix el punt 2 de l’article 7.

5. Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional segona,
que queda redactat de la manera següent:

“3. Si es produeix una vacant en la Direcció General de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mentre no sigui
coberta la vacant esmentada conformement a l’article 15
d’aquesta llei, les seves funcions han de ser assumides de
manera transitòria pel membre que sigui escollit pel Consell de
Direcció de l’Ens entre els seus components per majoria simple.
En el supòsit que no hi hagi acord, serà coberta de manera
transitòria pel membre del Consell de Direcció de l’Ens de més
antiguitat i edat, per aquest ordre, entre els seus components.”

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 1 d'octubre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm.
8635/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prevenció
d'incendis.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás.

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

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. David Abril i
Gabriel Company.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9664/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recuperació del servei de telecomunicacions
a l'illa de Formentera. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9670/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a un inici de curs normal? (BOPIB
núm. 115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9673/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a negociació per aturar la vaga d'educació.
(BOPIB núm. 115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9674/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a competències dels consells
insulars. (BOPIB núm. 115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9675/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llistes negres a Educació. (BOPIB núm.
115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9672/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retirada del Projecte de llei de
mesures tributàries. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9676/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de menjador escolar.
(BOPIB núm. 115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9656/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tramitació electrònica ramadera.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre 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 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9657/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis signats amb el SOIB.
(BOPIB núm. 115, de 20 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 2 d'octubre 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 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9658/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels fons finalistes.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9659/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aprovació del Pla hidrològic.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9660/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tercer pagament a proveïdors.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9661/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa de fisioteràpia i
rehabilitació del centre Joan Crespí. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9662/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de l'Escola d'Hostaleria.
(BOPIB núm. 115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9663/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova targeta sanitària. (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9665/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consell de Política Fiscal i
Financera. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9671/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a guerra contra la comunitat
educativa. (BOPIB núm. 115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9677/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conflicte amb la comunitat
educativa. (BOPIB núm. 115, de 20 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de setembre de 2013, rebutjà l'Esmena a la totalitat amb text
alternatiu RGE núm. 6004/13, del Grup Parlamentari Socialista
al Projecte de llei RGE núm 3874/13, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears (BOPIB núm. 95, de
19 d'abril de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Validació del Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual

s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la
implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament
integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes Balears (RGE núm. 9558/13).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de setembre de 2013, validà per 34 vots a favor, 24 en contra i
cap abstenció, el decret llei esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2013, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8428/13,
relativa a avantprojecte de llei orgànica de control del deute
comercial en el sector públic, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
“1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

controlar el deute comercial de les administracions públiques i
de pagar als proveïdors en els terminis establerts per la llei. 

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja de forma
contundent la política econòmica duta a terme durant l’anterior
legislatura que va suposar triplicar l’endeutament financer i
deixar un deute comercial de més de 1.600 milions d’euros a
petits empresaris, autònoms i institucions de la comunitat, una
situació que va provocar haver de pagar les factures amb més de
dos anys de retard.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
l’avantprojecte de Llei orgànica de control del deute comercial
en el sector públic que té com a objectiu reduir els terminis de
pagament als proveïdors per part de les administracions
públiques i el control de la morositat.”

A la seu del Parlament, 24 de setembre de 2013.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4351/13, relativa a reforma integral de registres, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
“El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Justícia a recollir en l’avantprojecte de la Llei de reforma
integral dels registres la realitat insular, contemplant la creació
d’una delegació registral a l’illa de Formentera, o si escau,
preveient la creació d’organismes propis que desenvolupin

funcions registrals a fi de facilitar les inscripcions i l’emissió de
certificats a la seva població.”

A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2013.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de setembre de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 7204/13, relativa a
garantir l'assistència sanitària universal, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a donar compliment al que disposa l’article 25.1 de
l’Estatut de les Illes Balears que diu: ”es garanteix el dret a la
prevenció i a la protecció de la salut mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal”.

A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de setembre de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8377/13, relativa a
increment dels trasllats d'especialistes des de l'Hospital de Son
Espases als centres hospitalàries de les illes de Menorca i
Eivissa, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a incrementar progressivament els trasllats
d’especialistes des de l’hospital de referència de Son Espases als
hospitals Mateu Orfila de Menorca i Can Misses d’Eivissa com
a mesura d’eficiència perquè tots els ciutadans de totes les illes
puguin accedir a uns serveis sanitaris propers i de qualitat, però
que això no signifiqui disminuir l’atenció sanitària de les illes
de Menorca i les Pitiüses en la resta de serveis sanitaris.”

A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5219/13, relativa a Reglament general de
circulació, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
“1. El Parlament de les Illes Balears valora positivament que

el nou redactat de la normativa de tràfic i seguretat vial incideixi
en la pacificació del tràfic, l'impuls de la cooperació
institucional, la millora de la seguretat vial i la promoció de l'ús
de la bicicleta.

2. El Parlament de les Illes Balears, en la mateixa línia de
promoció de l'ús de la bicicleta, demana a les administracions
públiques competents de les Illes Balears que continuïn
impulsant mesures de foment de l'ús de la bicicleta.”

A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de setembre de 2013, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 6518/13, relativa a
tècniques de fractura hidràulica o fracking a les Illes Balears,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de els

Illes Balears a no concedir autoritzacions que utilitzin tècniques
de fractura hidràulica o fracking a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar tecnologia d'energia renovable dins de
les seves competències, al territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.”

A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3232/13, relativa a la solidaritat no es pot
penalitzar, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

G)
“1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol

mesura que suposi un obstacle a la solidaritat amb les persones
immigrades. Aquest acord serà elevat al Govern de l’Estat
espanyol.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que continuï treballant per promoure la
convivència entre les persones a la comunitat autònoma, amb
independència de quin en sigui l’origen, la nacionalitat o la
situació administrativa.”

A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2013, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 7657/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a retirada de l'avantprojecte de llei
d'unitat de mercat. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6884/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una nova
reserva marina a la costa sud-est de Menorca. (BOPIB núm.
105, de 28 de juny de 2013).
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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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 26 de setembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 6885/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a demolició de l'antic Hotel Rocamar. (BOPIB núm.
105, de 28 de juny 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 26 de setembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 7744/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a regulació de l'externalització de serveis a l'hoteleria.
(BOPIB núm. 109, de 26 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 26 de setembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 396/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a impost sobre dipòsits bancaris. (BOPIB núm. 84, d'1
de febrer 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 26 de setembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 6646/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per reactivar l'economia i combatre l'atur.
(BOPIB núm. 104, de 21 de juny 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 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3354/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a exempció de
copagament farmacèutic per a les persones amb discapacitat.
(BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Director gerent de l'Hospital de Son

Espases, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec així
com el seu projecte per a l'acció de govern (RGE núm.
129/13).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Víctor Ribot i
Murillo, director gerent de l'Hospital de Son Espases, qui,
acompanyat del cap de Premsa de l'ibsalut, informà sobre el
tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.

3232/13.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, en
sessió de dia 26 de setembre de 2013, el Grup Parlamentari
MÉS retirà el punt 2 de la proposició no de llei esmentada,
relativa a la solidaritat no es pot penalitzar, publicada al BOPIB
núm. 92, de 27 de març de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Aprovació del Pla de treball per a la Ponència d'estudi

sobre la participació de les institucions amb competència i les
entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les
Illes Balears (RGE núm. 6547/13).

 La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, en sessió
de dia 26 de setembre de 2013, després del debat corresponent,
va aprovar per assentiment el pla de treball esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9858/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector agrari. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9859/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector d'electricitat i electrònica. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9860/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector de l'energia i de l'aigua. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9861/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector d'imatge i so. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 9862/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector marítim i pesquer. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 9863/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector del medi ambient. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 9864/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector del transport i manteniment de vehicles.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9912/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a pressupost
d'educació i qualitat en l'ensenyament. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).
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RGE núm. 9913/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a servei
d'oncologia i de palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa
de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9914/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a servei
d'oncologia i de palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila, 2.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9915/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a servei
d'oncologia i de palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila, 3.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9916/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a servei
d'oncologia i de palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila, 4.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9917/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a servei
d'oncologia i de palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila, 5.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9920/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concessió
d'aigües subterrànies. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9921/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assegurança
d'accidents a CEIP. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9922/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quota per
despeses per a material didàctic. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 9923/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quota per
despeses per a material didàctic 12-13. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 9924/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quota per
despeses per a material didàctic 11-12. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 9925/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llenguatge
administratiu i de relació de la Conselleria d'Educació. (Mesa
de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9962/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del TIL (I). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9963/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del TIL (II). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9964/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del TIL (III). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9965/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del TIL (IV). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9966/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a debat sobre
el TIL (I). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9967/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a debat sobre
el TIL (II). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9968/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de promoció sobre el TIL a IB3 (I). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 9969/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de promoció sobre el TIL a IB3 (II). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 9970/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de promoció sobre el TIL a IB3 (III). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 9971/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de promoció sobre el TIL a IB3 (IV). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 9977/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9978/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
de menors al centre Es Fusteret, agost 2013. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9979/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
de menors al centre Es Mussol, agost 2013. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9980/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
de menors al centre Es Pinaret, agost 2013. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9981/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
de menors al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social,
agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9982/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Fusteret, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 9983/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Mussol, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9984/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Pinaret, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9985/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, agost 2013. (Mesa
de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9986/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de Medi Obert, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9987/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de Medi Obert, agost 2013, 2. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9988/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renda
bàsica, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9990/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, agost
2013. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9991/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama, agost 2013. (Mesa de
2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9992/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes
d'espera per a intervencions quirúrgiques, agost 2013. (Mesa
de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9993/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes
d'espera per a especialitats mèdiques, agost 2013. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9996/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 9997/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, agost 2013. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9998/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, agost 2013, 2. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9999/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, agost 2013. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10000/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
indemnització al Sr. Fernando Navarro. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10006/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació d'ATS a l'illa d'Eivissa (I). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10007/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professors d'atenció a la diversitat (I). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10008/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació d'ATS a l'illa d'Eivissa (II). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10009/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professors d'atenció a la diversitat (II). (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10010/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió tècnica del TIL (I). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10011/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió tècnica del TIL (II). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10012/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació professional dual (I). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10013/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació professional dual (II). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10014/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació professional dual (III). (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10015/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre de Can Marines. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10016/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió del Govern a Eivissa. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10017/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rutes cicloturístiques. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10055/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professorat en vaga. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10056/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçament de metges especialistes de Son Espases (I).
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10057/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçament de metges especialistes de Son Espases (II).
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10074/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augmentar
les freqüències (I). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10075/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augmentar
les freqüències (II). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris i/o
freqüències. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10087/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
d'enviar un helicòpter. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10089/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
derelictes espoliats. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pendents a proveïdors (I). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
pendents del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
pendents del Govern de les Illes Balears al Consell Insular
d'Eivissa. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
pendents del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de
Mallorca. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
pendents del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de
Menorca. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
pendents del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de
Formentera. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector agrari.

Quina és la relació d'empreses, especificant-ne el nom i la
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector agrari?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector d'electricitat i electrònica.

Quina és la relació d'empreses, especificant-ne el nom i la
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector d'electricitat i electrònica?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector de l'energia i de l'aigua.

Quina és la relació d'empreses, especificant-ne el nom i la
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector de l'energia i de l'aigua?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector d'imatge i so.

Quina és la relació d'empreses, especificant-ne el nom i la
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector d'imatge i so?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector marítim i pesquer.

Quina és la relació d'empreses, especificant-ne el nom i la
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector marítim i pesquer?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector del medi ambient.

Quina és la relació d'empreses, especificant-ne el nom i la
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector del medi ambient?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector del transport i manteniment de vehicles.

Quina és la relació d'empreses, especificant-ne el nom i la
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques professionals
no laborals en el sector del transport i manteniment de vehicles?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressupost d'educació i qualitat en l'ensenyament.

Aquests darrers anys, el Govern de les Illes Balears ha reduït
significativament el pressupost en educació, i això s'ha traduït
en menys professorat de suport i més alumnes per aula. Creu el
Govern que així es millora la qualitat de l'ensenyament?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila.

Per quins motius s'agrupen en una sola unitat el servei
d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila,2.

Quins beneficis genera la fusió en una sola unitat del servei
d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila, 3.

Per quin motiu es nomena cap de servei de la nova unitat
d'oncologia i de palAliatius un professional de palAliatius i no
d'oncologia a l'hospital Mateu Orfila?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila, 4.

No seria més lògic que el cap de servei de la nova unitat
d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila fos un
professional d'oncologia?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila, 5.

Des de quan l'hospital Mateu Orfila disposa de cap de servei
per a les unitats d'oncologia i palAliatius?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Concessió d'aigües subterrànies.

Com valora el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que la concessió d'aigües subterrànies per a
l'abastament de poblacions s'atorgui a particulars amb afany de
lucre?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assegurança d'accidents a CEIP.

Per quin motiu la Conselleria d'Educació no ha contractat
una assegurança d'accidents que inclogui tots els centres públics
d'infantil, primària i secundària de les Illes Balears?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quotes per despeses per a material didàctic.

Quina és l'aportació en concepte de "quota per despeses per
a material didàctic, d'aula i altres" que han de pagar els pares i
les mares a l'inici del curs escolar 2013-2014 (desglossada
centre per centre i per conceptes de "material didàctic",
"material d'aula" i els altres que hi hagi)?
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Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quotes per despeses per a material didàctic 12-13.

Quina va ser l'aportació en concepte de "quota per despeses
per a material didàctic, d'aula i altres" que van pagar els pares
i les mares a l'inici del curs escolar 2012-2013 (desglossada
centre per centre i per conceptes de "material didàctic",
"material d'aula" i els altres que hi hagi)?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quotes per despeses per a material didàctic 11-12.

Quina va ser l'aportació en concepte de "quota per despeses
per a material didàctic, d'aula i altres" que van pagar els pares
i les mares a l'inici del curs escolar 2011-2012 (desglossada
centre per centre i per conceptes de "material didàctic",
"material d'aula" i els altres que hi hagi)?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llenguatge administratiu i de relació de la Conselleria
d'Educació.

Per què la Conselleria d'Educació no ha incorporat en el seu
llenguatge administratiu i de relació amb els pares i les mares el
llenguatge neutre respecte de la diversitat de models familiars,
utilitzant de forma excloent les referència de "pare/mare",
"home/dona", "espòs/esposa", etc.?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del Tractament integrat de llengües (I).

A quins mitjans de comunicació s'ha fet la campanya de
promoció del Tractament integrat de llengües?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del Tractament integrat de llengües (II).

Quin cost global ha tengut la campanya de promoció del
Tractament integrat de llengües als mitjans de comunicació de
les Illes Balears?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del Tractament integrat de llengües (III).

Quins han estat els criteris per elegir els mitjans de
comunicació que s'han escollit per fet la campanya de promoció
del Tractament integrat de llengües?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del Tractament integrat de llengües (IV).

Quins són els objectius de la Conselleria amb l'impuls de la
campanya de promoció del Tractament integrat de llengües?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Debat sobre el Tractament integrat de llengües (I).

Quins han estat els criteris per elegir els participants en el
debat sobre el Tractament integrat de llengües organitzat per
IB3 Televisió?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Debat sobre el Tractament integrat de llengües (II).

Per quin motiu s'han exclòs entitats com la Federació
d'Associacions de Pares i Mares del debat sobre el Tractament
integrat de llengües organitzat per IB3 Televisió?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Campanya de promoció sobre el Tractament integrat de llengües
a IB3 (I).

Quants d'anuncis del Govern de les Illes Balears de la
campanya de promoció del Tractament integrat de llengües ha
emès IB3 Televisió des del moment de l'inici de l'esmentada
campanya fins a aquest moment?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Campanya de promoció sobre el Tractament integrat de llengües
a IB3 (II).

Quants d'anuncis del Govern de les Illes Balears de la
campanya de promoció del Tractament integrat de llengües ha
emès IB3 Ràdio des del moment de l'inici de l'esmentada
campanya fins a aquest moment?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Campanya de promoció sobre el Tractament integrat de llengües
a IB3 (III).

Quin ha estat el benefici per a IB3 Televisió de l'emissió
dels anuncis de la campanya de promoció del Tractament
integrat de llengües?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Campanya de promoció sobre el Tractament integrat de llengües
a IB3 (IV).

Quin ha estat el benefici per a IB3 Ràdio de l'emissió dels
anuncis de la campanya de promoció del Tractament integrat de
llengües?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dependència, agost 2013.

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'agost de 2013?

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'agost de 2013?

Quants de beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes d'agost de
2013?

De la quantia total de la nòmina del mes d'agost de 2013 de
l'ajuda econòmica familiar de dependència, quina part correspon
a endarreriments?

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència del mes d'agost de 2013?

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes d'agost 2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos de menors al centre Es Fusteret, agost 2013.

Quants de menors han estat ingressats el mes d'agost de
2013 i amb quina mesura judicial al centre Es Fusteret?
Detallau-los per setmanes.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos de menors al centre Es Mussol, agost 2013.

Quants de menors han estat ingressats el mes d'agost de
2013 i amb quina mesura judicial al centre Es Mussol?
Detallau-los per setmanes.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos de menors al centre Es Pinaret, agost 2013.

Quants de menors han estat ingressats el mes d'agost de
2013 i amb quina mesura judicial al centre Es Pinaret? Detallau-
los per setmanes.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos de menors al Centre Socioeducatiu d'Incorporació
Social, agost 2013.

Quants de menors han estat ingressats el mes d'agost de
2013 i amb quina mesura judicial al Centre Socioeducatiu
d'Incorporació Social? Detallau-los per setmanes.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.
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Estada al centre Es Fusteret, agost 2013.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes d'agost de 2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al centre Es Mussol, agost 2013.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes d'agost de 2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al centre Es Pinaret, agost 2013.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes d'agost de 2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, agost
2013.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social durant el mes d'agost de
2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa de Medi Obert, agost 2013.

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el programa de Medi Obert el mes d'agost de 2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa de Medi Obert, agost 2013, 2.

Quants de menors i joves amb mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el programa de Medi Obert a 31
d'agost de 2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renda bàsica, agost 2013.

Quantes persones han estat beneficiàries del conveniu amb
els consells insulars per a la gestió de la renda bàsica durant el
mes d'agost de 2013? Se solAlicitem les dades amb especificació
del mes, l'illa i el gènere.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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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.

IVE, agost 2013.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'agost de 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes d'agost de 2013 que hagin de ser abonades per l'ibsalut?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa detecció precoç del càncer de mama, agost 2013.

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes d'agost de 2013?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques, agost 2013.

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies
per a una intervenció quirúrgica, a data 1 d'agost de 2013,
especificant l'hospital?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a especialitats mèdiques, agost 2013.

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies,
a data 1 d'agost de 2013, per a les especialitats següents:
traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques, agost 2013.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
d'agost als hospitals públics i fundacions? Se solAlicita que
s'especifiqui per hospitals o fundacions.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció dental infantojuvenil, agost 2013.

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes d'agost? Quants d'infants varen ser
beneficiaris d'aquest programa durant el mes d'agost? Quants de
dentistes varen participar d'aquest programa durant el mes
d'agost?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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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.

Intervencions quirúrgiques, agost 2013, 2.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
d'agost als hospitals privats amb ànim de lucre o sense ànim de
lucre, pagades amb doblers públics independentment de la
fórmula administrativa que sustenti el pagament?  Se solAlicita
el nom de l'hospital o la clínica i el nombre d'intervencions
realitzades.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals, agost 2013.

Quin cost ha suposat per a l'ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes
d'agost de 2013? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Indemnització al Sr. Fernando Navarro.

S'ha pagat indemnització al Sr. Fernando Navarro, exgerent
de l'Hospital d'Inca, després del seu acomiadament via Reial
decret 1382/1985 o per altra ordenació, per motius de contracte
o per qualsevol altre motiu? En cas afirmatiu, quina i en base a
quina reglamentació o motiu?

Palma, a 24 de setembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació d'ATS a l'illa d'Eivissa (I).

Quina és la relació d'ATS a l'illa d'Eivissa dividida per
centres (curs 2012-13)?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Professors d'atenció a la diversitat (I).

Quina és la relació de professors d'atenció a la diversitat que
hi ha a l'illa d'Eivissa, distribuïts per centres (curs 2012-13)?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació d'ATS a l'illa d'Eivissa (II).

Quina és la relació d'ATS a l'illa d'Eivissa dividida per
centres (curs 2013-14)?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Professors d'atenció a la diversitat (II).

Quina és la relació de professors d'atenció a la diversitat que
hi ha a l'illa d'Eivissa, distribuïts per centres (curs 2013-14)?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió tècnica del TIL (I).

Quin va ser el període en què va funcionar la Comissió
tècnica del TIL?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió tècnica del TIL (II).

Quines persones formaven la Comissió tècnica del TIL?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Formació professional dual (I).

Quina és la relació de centres amb projecte de formació
professional dual per al curs 2013-14 a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Formació professional dual (II).

Quina és la relació de centres amb projecte de formació
professional dual per al curs 2013-14 a l'illa de Mallorca?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Formació professional dual (III).

Quina és la relació de centres amb projecte de formació
professional dual per al curs 2013-14 a l'illa de Menorca?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Centre de Can Marines.

Quan es preveu la posada en funcionament del centre de Can
Marines a Eivissa?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.
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Inversió del Govern a Eivissa.

Quina inversió ha fet el Govern de les Illes Balears a l'illa
d'Eivissa al llarg de l'últim any?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Rutes cicloturístiques.

Quin finançament tenen actualment les rutes cicloturístiques
de l'INESTUR?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Professorat en vaga.

Com ha calcular la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats el percentatge de professorat en vaga des del 16 de
setembre de 2013?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçaments de metges especialistes de Son Espases (I).

Relació de desplaçaments (còmputs de vegades i
especialistes) de metges especialistes de Son Espases a l'hospital
Mateu Orfila de Menorca i a l'hospital Can Misses d'Eivissa
l'any 2012.

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçaments de metges especialistes de Son Espases (II).

Relació de desplaçaments (còmputs de vegades i
especialistes) de metges especialistes de Son Espases a l'hospital
Mateu Orfila de Menorca i a l'hospital Can Misses d'Eivissa el
primer semestre de 2013.

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Augmentar les freqüències (I).

Per quin motiu l'SFM no considera necessari augmentar les
freqüències diumenge 29 de setembre de 2013?

Palma, a 26 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Augmentar les freqüències (II).

Quins són els motius que duen l'SFM a augmentar les
freqüències de trens a les diferents línies de forma
extraordinària en dates concretes com per exemple el 16 de
gener?

Palma, a 26 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Horaris i/o freqüències.

Quins canvis als horaris i/o freqüències de l'SFM s'han
previst per al diumenge 29 de setembre de 2013?

Palma, a 26 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost d'enviar un helicòpter.

Quin cost ha tengut enviar un helicòpter dia 25 de setembre
de 2013 al Castell d'Alaró?

Palma, a 26 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Derelictes espoliats.

Es té informació sobre quins derelictes de les Illes Balears
ha espoliat la xarxa dedicada a la substracció de béns
arqueològics submarins desmantellada en el marc de l'operació
Circinus?

Palma, a 26 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pendents a proveïdors (I).

Quantes factures té el Govern de les Illes Balears pendents
de liquidar a proveïdors a 31 d'agost de 2013?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos del Govern de les Illes Balears.

Quina quantitat ha ingressat el Govern de les Illes Balears
els exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013, en aplicació del model de
finançament autonòmic?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos del Govern de les Illes Balears al Consell Insular
d'Eivissa.

Quines quantitats s'han aportat, i dates dels ingressos, al
Consell Insular d'Eivissa durant la present legislatura, per tal de
reduir el deute acumulat amb aquesta administració insular?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de
Mallorca.

Quines quantitats s'han aportat, i dates dels ingressos, al
Consell Insular de Mallorca durant la present legislatura, per tal
de reduir el deute acumulat amb aquesta administració insular?



6822 BOPIB núm. 117 - 4 d'octubre de 2013

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Ingressos del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de
Menorca.

Quines quantitats s'han aportat, i dates dels ingressos, al
Consell Insular de Menorca durant la present legislatura, per tal
de reduir el deute acumulat amb aquesta administració insular?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Ingressos del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de
Formentera.

Quines quantitats s'han aportat, i dates dels ingressos, al
Consell Insular de Formentera durant la present legislatura, per
tal de reduir el deute acumulat amb aquesta administració
insular?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10216/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a mesures del Govern als
pressuposts de l'Estat. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10220/13, de l'Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Pressuposts Generals de l'estat 2014 i inversió ferroviària.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10221/13, de l'Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solució al problema
educatiu. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10223/13, de l'Hble. Sr. Gabriel José Martí i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada alta a l'illa de Mallorca. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10224/13, de l'Hble. Sr. Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada alta a l'illa de Menorca. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10225/13, de l'Hble. Sr. Josep Torres i Cardona,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada alta a
l'illa de Eivissa i Formentera. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10226/13, de l'Hble. Sra. Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament
de les Seccions Europees. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10227/13, de l'Hble. Sr. Fernando Rubio i
Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
interadministratiu de l'EBAP. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10228/13, de l'Hble. Sra. Carolina Torres i
Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10229/13, de l'Hble. Sra. Margalida Serra i
Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
signat entre l'IBAVI i l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10230/13, de l'Hble. Sr. Carlos L. Veramendi i
Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ponència
tècnica contra la contaminació acústica. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10231/13, de l'Hble. Sr. Francisco Mercadal i
Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
ICAPE per al curs 2013-2014. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10232/13, de l'Hble. Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
sobre ocupació. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10233/13, de l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts Generals
de l'Estat per a 2014 (I). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10234/13, de l'Hble. Sr. Marc Pons i Pons, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts Generals
de l'Estat per a 2014 (II). (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10235/13, de l'Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes de
fracàs escolar i abandonament prematur a les Illes Balears.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10236/13, de l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallades en
educació. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10237/13, de l'Hble. Sra. Esperança Marí i
Mayans, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles
oficials d'idiomes. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10238/13, de l'Hble. Sra. Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conflicte educatiu a les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

Palma, a 2 d'octubre 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Mesures del Govern als pressuposts de l'Estat.

Quines mesures pensa adoptar el Govern davant l'injust
tractament a Balears del Projecte de pressuposts de l'Estat?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PGE 2014 i inversió ferroviària.

Dels 4.500 milions d'euros d'inversió ferroviària anunciats
en els pressuposts generals de l'Estat per a 2014, quants n'hi ha
de prevists per a les Illes Balears?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Solució al problema educatiu.

No troba el Sr. President que ja és ben hora d'arreglar el
problema educatiu d'aquesta terra?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Temporada alta a l'illa de Mallorca.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la darrera
temporada alta a l'illa de Mallorca?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Temporada alta a l'illa de Menorca.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la darrera
temporada alta a l'illa de Menorca?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Temporada alta a Eivissa i Formentera.

Conclosa la temporada alta a les illes d'Eivissa i Formentera,
quina valoració en fa el conseller de Turisme?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcionament de les Seccions Europees.

Quin ha estat el resultat dels anys de funcionament de les
Seccions Europees als centres educatius?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla interadministratiu de l'EBAP.

Ens pot explicar en què consisteix el Pla interadministratiu
de l'EBAP per al darrer trimestre de l'any 2013?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Noves infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa.

Quina valoració fa de la situació de les obres de les noves
infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Conveni signat entre l'IBAVI i l'Institut Balear de la Dona.

En què consisteix el conveni signat entre l'IBAVI i l'Institut
Balear de la Dona?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

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.

Ponència tècnica contra la contaminació acústica.

En què consisteix la Ponència tècnica sobre la contaminació
acústica que porta a terme el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa ICAPE per al curs 2013-2014.

De quina manera donarà el Govern continuïtat al programa
ICAPE per al curs 2013-2014?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades sobre ocupació.

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre ocupació que s'han conegut recentment?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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.

Pressuposts Generals de l'Estat per a 2014 (I).

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, com valora el resultat
de la feina que ha fet la seva conselleria per tal de millorar les
inversions de l'Estat a les Illes Balears?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressuposts Generals de l'Estat per a 2014 (II).

Creu el Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts que la tasca
del president Bauzá, davant el Govern de l'Estat, ha estat
fructífera, ara que ja coneixem els Pressuposts Generals de
l'Estat per a 2014?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

Taxes de fracàs escolar i abandonament prematur a les Illes
Balears.

Té la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
alguna cosa pensada per tal de disminuir les taxes de fracàs
escolar i abandonament prematur a les Illes Balears?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retallades en educació.

En quin punt del programa electoral del Partit Popular diu
que el curs 2013-2014 es retallaran 491 professors?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escoles oficials d'idiomes.

Considera la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que les condicions en què comencen el curs les
escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears són les més
adequades?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conflicte educatiu a les Illes Balears.

Sr. President, creu que ha fet els esforços necessaris per
resoldre el conflicte educatiu d'aquest inici de curs escolar?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9853/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret
5/2013, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9854/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
progressió que suposa l'aplicació del TIL al curs 2013-2014,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10024/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments del sector públic, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10025/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la Llei del bon govern, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
discriminació dels alumnes d'educació especial, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
dels transport escolar, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10029/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució
del problema del transport escolar, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10030/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CP de Son
Macià, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a biblioteca
de Can Salas, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
d'estímul a la lectura, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
amb institucions culturals, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
la indústria cultural, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normalització lingüística i fracàs escolar, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per atenuar el fracàs escolar, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10039/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inauguració del curs acadèmic (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10040/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inauguració del curs acadèmic (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10041/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
universitària (I), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10042/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
universitària (II), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10043/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria de beques, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10044/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria de beques de menjador, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10045/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa electoral, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
sobre el patrimoni de l'exercici 2013, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2014, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
procedents dels diferents sistemes de finançament, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes
de finançament autonòmic (I), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10051/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes
de finançament autonòmic (II), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10052/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes
de finançament autonòmic (III), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10053/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes
de finançament autonòmic (IV), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a freqüències
dels SFM, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10131/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
climatització en el Museu de Menorca, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10132/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Museu
de Menorca, Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reactivar
l'economia i crear llocs de feina, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
fiscal pressupostada, a contestar davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
definitiva dels nous imposts (I), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
definitiva dels nous imposts (II), a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Decret 5/2013.

Si la sentència dels recursos contenciosos administratius
contra el Decret 5/2013 es resolen amb una sentència
desfavorable a la conselleria, pensa el Govern fer un altre decret
llei?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Progressió que suposa l'aplicació del TIL al curs 2013-2014.

Quina progressió suposa al curs 2013-2014 l'aplicació del
TIL a l'alumnat de 1r d'ESO?

Palma, a 23 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Acomiadaments del sector públic.

Consellera d'Administracions Públiques, quin serà el cost
per a les arques públiques, en cas que finalment fossin declarats
nuls els més de 600 acomiadaments del sector públic?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Modificació de la Llei del bon govern.

Consellera d'Administracions Públiques, té intenció el
Govern de modificar la Llei del bon govern amb la incorporació
de les propostes del Consell Consultiu?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Discriminació dels alumnes d'educació especial.

Per què la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
discrimina els alumnes d'educació especial d'APROSCOM de
Manacor i comarca?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pagament del transport escolar.

Quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
pagar el deute de transport escolar dels cursos 2011/2012 i
2012/2013 a APROSCOM de Manacor i comarca?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Resolució del problema del transport escolar.

Té previst aquesta Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats resoldre el greu problema de transport que afecta
els alumnes d'educació especial d'APROSCOM de Manacor i
comarca?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

CP de Son Macià.

Pensen reformar o ampliar el CO de Son Macià o construir-
se un de nou?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Biblioteca de Can Salas.

Estan solucionades les deficiències de la biblioteca de Can
Salas?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Programa d'estímul a la lectura.

S'ha engegat algun programa d'estímul a la lectura?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Relació amb institucions culturals.

Quina relació té la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb institucions culturals d'altres indrets de parla
catalana?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Ajudes a la indústria cultural.

Quin pla d'ajudes té la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports a la indústria cultural?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Normalització lingüística i fracàs escolar.

Creu la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
que la normalització lingüística és la causa real del fracàs
escolar?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Mesures per atenuar el fracàs escolar.

Quines mesures ha engegat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per atenuar el fracàs escolar?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Inauguració del curs acadèmic (I).

Per quin motiu no va acudir la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats a la inauguració del curs 2013-2014 de la
UIB?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Inauguració del curs acadèmic (II).

Per quin motiu no va acudir el president Bauzá a la
inauguració del curs 2013-2014 de la UIB?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Taxa universitària (I).

Quina opinió li mereix que la taxa d'escolarització
universitària de les UIB digui del 10,5%?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Taxa universitària (II).

Pensa que amb la pujada de taxes universitàries i
l'enduriment de les condicions de les beques hi haurà manco
alumnat a la UIB els propers anys?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Convocatòria de beques.

Preveu el Govern de les Illes Balears garantir, igual que ha
fet la Junta d'Andalusia, l'accés a les beques de tot l'alumnat de
batxillerat o d'FP que compleixin els requisits econòmics de la
convocatòria de beques amb nota igual o superior al 5?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Convocatòria de beques de menjador.

Quan pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats convocar les beques de menjador el curs 2013-
2014?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Programa electoral.

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, en quin
punt del programa electoral del Partit Popular diu que el curs
2012-2013 es retallaran 491 professors?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Impost sobre el patrimoni de l'exercici 2013.

Quins ingressos té prevists el Govern derivats de la
recaptació de l'Impost sobre el patrimoni de l'exercici 2013?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Pressuposts 2014.

Pot indicar el Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts quins
tràmits legals pensa complir per a l'elaboració del pressupost de
l'exercici 2014?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Ingressos procedents dels diferents sistemes de finançament.

Quins van ser els ingressos procedents dels diferents
sistemes de finançament de la nostra comunitat autònoma
durant els exercicis 2007 a 2013?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sistemes de finançament autonòmic (I).

En què considera el Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts
que l'actual sistema de finançament autonòmic va millorar a
l'anterior?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sistemes de finançament autonòmic (II).

En quins extrems considera el Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts que l'actual sistema de finançament autonòmic va
empitjorar l'anterior?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sistemes de finançament autonòmic (III).

Quina era la posició que ocupava la comunitat autònoma de
les Illes Balears en el vigent sistema de finançament autonòmic
i en l'anterior?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sistemes de finançament autonòmic (IV).

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts el principi d'ordinalitat de cara a una revisió del
sistema de finançament autonòmic?

Palma, a 25 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
medi Ambient i Ordenació Territorial.

Freqüències dels SFM.

Per quins motius no es varen augmentar les freqüències dels
SFM per a dia 29 de setembre?

Palma, a 30 de setembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Climatització en el Museu de Menorca.

Comparteix l'opinió del subdirector general de Museus
Estatals que la instalAlació de la climatització en el Museu de
Menorca no és prioritària?

Palma, a 26 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Museu de Menorca, Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó.

Quantes reunions de la Comissió paritària per a la
coordinació i la cooperació bilateral entre l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca s'ha realitzat per deliberar sobre els assumptes d'interès
comú en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca
Pública i l'Arxiu Històric de Maó des de 7 d'octubre de 2011?

Palma, a 26 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Reactivar l'economia i crear llocs de feina.

Quina és, per al conseller, la millor política econòmica
aplicable per tal de reactivar l'economia i crear llocs de feina?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Política fiscal pressupostada.

Podem entendre que la renúncia a aplicar la política fiscal
pressupostada per a l'exercici 2013 significa el final de la seva
política de retallades salvatges?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Retirada definitiva dels nous imposts (I).

Continua mantenint el conseller que la millora dels ingressos
i la modificació de l'objectiu de dèficit són els motius que han
provocat la retirada definitiva dels nous imposts prevists per a
2013?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Retirada definitiva dels nous imposts (II).

Per què la modificació de l'objectiu de dèficit és ara
argument per a la retirada dels nous imports i fa pocs mesos no
tenia res a veure una cosa amb l'altra?

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9911/2013, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la distribució de gas natural,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 9926/2013, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a revisió de l'acord de declaració d'interès autonòmic
de la urbanització d'Es Trenc a Sa Ràpita, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 9976/2013, del Grup Parlamentari Socialista,
contra l'explotació sexual i el tràfic de persones, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10054/2013, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a subvencions AFA, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10090/2013, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments
dispensats a les farmàcies hospitalàries de manera
ambulatòria, amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10127/2013, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte, inversions i assumpció de despeses de la
posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella i de la
distribució de l'aigua dessalada a les xarxes dels municipis de
Menorca, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10128/2013, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del caràcter públic de les bateries de
costa i d'altres finques rústiques titularitat del Ministeri de
Defensa afectades per la Proposta per a la Racionalització i
Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de
Defensa (PREPIDEF), amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 2 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10129/2013, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació
per colAlectius vulnerables, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 d'octubre de 2013).

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desenvolupament de la distribució de gas natural.

Les fonts d'energia i la seva distribució són estratègiques per
al desenvolupament econòmic de les Illes Balears.

Enfront del petroli, de substancial importància fins avui en
el desenvolupament industrial i del transport, trobem energies
com el gas natural, més econòmic i menys contaminant.

Inversions fonamentals com el desenvolupament del
gasoducte Península-Eivissa-Mallorca, varen suposar un esforç
important econòmicament i tecnològicament, per al
desenvolupament d'una infraestructura cabdal a mig termini; no
optimitzar una infraestructura així, per al benefici del
consumidor final, suposa un autèntic despropòsit.



6834 BOPIB núm. 117 - 4 d'octubre de 2013

Actualment la problemàtica se centra en dos eixos principals
que impedeixen el desenvolupament de la normal i adequada
distribució del gas:
1. El retard en el desenvolupament de la xarxa de transport

primari, competència de l'Estat, concretament en els
gasoduc tes  de  Son  Reus-Alcúd ia  i  Cas
Tresorer-Manacor-Felanitx, que són eixos bàsics per apropar
el gas natural als consumidors de Mallorca.

2. On arriba el gas, o les subministradores instalAlen dipòsits
temporals tot esperant el gasoducte, per iniciar-ne la
distribució als consumidors, tenen dificultats administratives
per a l'extensió de les xarxes de distribució.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures oportunes a fi de posar fi a la
precària situació en què es troba la distribució de gas natural a
les Illes Balears i, a tal objecte, que s'impulsi amb celeritat la
instalAlació dels gasoductes de competència autonòmica, les
obres i instalAlacions necessàries per al subministrament del gas
natural, tant als nuclis urbans, com a altres usuaris finals,
incloses les instalAlacions de subministrament a vehicles, a
l'objecte que les xarxes de distribució puguin desenvolupar-se
de manera ràpida i adequada.

Palma, a 19 de setembre de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Revisió de l'acord de declaració d'interès autonòmic de la
urbanització Mirador de Es Trenc a Sa Ràpita.

El Consell de Govern de dia 30 de març de 2012 va aprovar
declarar d'interès autonòmic el Projecte de l'entitat Mirador d'es
(sic) Trenc i Cases de Sa Ràpita per a la construcció d'un
complex turístic d'unes 1.200 places i un camp de golf a Sa
Ràpita, en la partió de l'ANEI d'Es Trenc-Salobrar de Campos.

La declaració va provocar una immediata reacció popular,
amb milers de signatures contràries, atesa la rellevància
ambiental i paisatgística de l'àrea afectada i l'impacte de la
urbanització prevista. I també una polèmica jurídica, ja que el
Govern alAlegava que no calia cap modificació normativa perquè
es tractava d'un desenvolupament urbanístic previst al Pla
Territorial de Mallorca, quan, en realitat, era evident que el Pla
Territorial no permetia un desenvolupament de l'extensió
pretesa.

La necessitat de modificar ex professo el Pla Territorial va
quedar palesa quan així ho promogué el Consell de Mallorca,
per acord del Ple en sessió de dia 12 d'abril de 2012, però
tramitant-ho com una “correcció d'errors”, alAlegant, el Grup
Popular en el Consell (l'únic que hi va donar suport), que la
limitació de creixement en el municipi de Campos que recollia
clarament el Pla Territorial havia estat un “error” comès per tots
els grups, i això malgrat els representants dels grups afectats
insistissin que, per part seva, en cap moment no s'havia tractat
d'un error sinó d'una decisió política plenament conscient.

Idò bé, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears ja ha dictat sentència
sobre el cas (número 538/13, de 9 de juliol) en la qual deixa
aclarit que l'ampliació en les hectàrees que pot créixer
urbanísticament el municipi de Campos no és cap “correcció
d'errors” i anulAla l'acord del Consell, condemnant-lo en costes.

Així doncs, l'interès autonòmic s'ha declarat sobre una
extensió que el Pla Territorial no permetia ni permet d'acord
amb l'esmentada sentència, una dada decisiva per tornar enrere
l'acord.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar d'ofici l'acord de declaració d'interès
autonòmic del Projecte de l'entitat Mirador d'es (sic) Trenc i
Cases de Sa Ràpita per a la construcció d'un complex turístic i
un camp de golf a Sa Ràpita.

Palma, a 24 de setembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Contra l’explotació sexual i el tràfic de persones.

Exposició de motius

Dia 23 de setembre es va celebrar el Dia Internacional
contra l’explotació sexual i el tràfic de persones.

Segons l'OIT el tràfic afecta més de 20 milions de persones
a tot el món. Dades de les Nacions Unides estimen que el 79%
de les persones víctimes de tràfic ho són amb finalitat
d’explotació sexual. Les dues terceres parts de les víctimes de
tràfic són dones.

El negoci del tràfic de persones és dels tres més rentables del
món, per darrere del narcotràfic, i es calcula que mou més de
32.000 milions de dòlars a l’any.
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És la prostitució una de les principals causes del tràfic de
persones amb f inal i tats  d 'explotació  sexual .
Subdesenvolupament i prostitució van intrínsecament de la mà.
El 90% de les dones que exerceixen la prostitució són dones
immigrades i, segons informes policials, majoritàriament
víctimes del tràfic.

Organitzacions com Metges del Món han alertat que les Illes
Balears és una de les comunitats amb més proporció de consum
de prostitució i que els joves de Balears són més propensos a
consumir prostitució que a la península.

Els avanços realitzats en la lluita contra el tràfic de persones
en aquests últims anys han estat enormes, gràcies al compromís
de l'executiu socialista presidit per José Luis Rodríguez
Zapatero.

Amb les últimes reformes legislatives així com el Plan
Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, podem afirmar que s'ha aconseguit construir
un edifici normatiu suficient per a la persecució de l'autor del
delicte i per a la protecció de les víctimes. No obstant això, les
xifres mostren que encara no s'han aconseguit desenvolupar les
eines necessàries que permetin detectar de manera eficaç les
víctimes i oferir-los la necessària protecció i que les institucions
públiques han de posar en marxa dispositius necessaris en
colAlaboració amb la societat civil per conscienciar la ciutadania
envers l’estreta vinculació entre prostitució i explotació sexual.

És per tots aquest motius que el Grup Socialista en el
Parlament de les Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar en colAlaboració amb els consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera un pla contra
l’explotació sexual i un protocol d’atenció a les víctimes del
tràfic de persones amb fins d’explotació sexual, en colAlaboració
amb les entitats sense ànim de lucre i ONG especialitzades en
el tema, per garantir una efectiva protecció,
recuperació i integració sociolaboral de les víctimes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar en colAlaboració amb els ajuntaments de les
illes ordenances municipals amb mesures dirigides contra el
client de la prostitució, per ser considerat còmplice i cooperador
de les xarxes mafioses i proxenetes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar campanyes pedagògiques i de sensibilització
sobre la realitat del tràfic de dones i filletes amb finalitat
d'explotació sexual i de la prostitució amb la finalitat de
conscienciar la societat d'aquesta amarga realitat i lluitar contra
ella, des de la responsabilitat social i individual.

4. El Parlament de les Illes Balears no contractarà publicitat
institucional amb aquells mitjans de comunicació que encara a
dia d’avui mantenen anuncis de contacte de prostitució.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no contractar publicitat institucional amb aquells
mitjans de comunicació que encara a dia d’avui mantenen
anuncis de contacte de prostitució.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir la targeta sanitària a totes les persones que
n'han estat excloses pel Reial Decret 16/2012 perquè suposa una
vulneració del dret a la salut de les dones immigrants
prostituïdes i un greu element de risc per a la salut pública.

Palma, a 25 de setembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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 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.

Subvencions AFA.

Segons consta en el Diari de Sessions del Parlament de les
Illes Balears número 96, del 13 de juny de 2006, el Govern de
les Illes Balears, del PP, va atorgar entre els anys 2004, 2005 i
2006 el total de 585.000 euros en subvencions a favor de
l'associació AFA-Educació:

“LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
(Maria Rosa Estaràs i Ferragut): Dir que aquesta associació
que defensa idees molt legítimes ha rebut durant l’any 2004
un conveni de 48.000 euros, durant l’any 2005 un conveni
de 248.000 euros i durant l’any 2006 un conveni de 289.000
euros. Bàsicament per poder fer feina a l’escola de pares,
voluntaris i cuidadors, el projecte de (...) desenvolupament
i el projecte AFA-Educació.”

Les esmentades subvencions van ser objecte de diverses
iniciatives formulades pels grups parlamentaris de l'oposició, en
les quals es demanava major transparència i control. Totes van
ser rebutjades per la majoria del PP. Concretament, dia 12 de
desembre de 2006 el Parlament de les Illes Balears rebutjava
amb els vots del PP la petició d'una comissió d'investigació
sobre les subvencions concedides a l'Asociación Familiar de
Balears (AFA), entitat presidida llavors per José Ignacio Pérez
Arqüelles, i de la qual el delegat a Menorca era l'actual diputat
Antonio Camps Casasnovas.

No es pot oblidar que l'aportació dels 585.000 euros entre
2004 i 2006 de la hisenda autonòmica supera substancialment
el conjunt d'aportacions que van rebre en el seu conjunt totes les
associacions de pares i mares (més de 100) durant els mateixos
anys (472.000 euros).

L'aleshores diputat Eduard Riudavets va valorar i expressar
en aquell moment que l'esmentada subvenció evidenciava un
“tracte de favor” a una entitat creada i finançada pel Govern
amb recursos públics perquè fes la feina bruta de l'executiu
autonòmic.
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Davant les peticions documentals dels convenis entre el
Govern i AFA, el Govern reiteradament va evitar qualsevol
detall i concreció clarificadora. Dia 19 de maig de 2006, el
conseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Lluís Àngel
Ramis d'Ayreflor i Cardell, responia així a la pregunta escrita
formulada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i
Ferrando, relativa a subvencions a AFA (BOPIB núm. 130 de
28 d'abril de 2006): "Consultada la base de dades de creditors
del sistema d'informació comptable de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, exercici 2006, no s'ha tramitat cap
document comptable a favor del perceptor Associació Acción
Familiar (...).” Butlletí del Parlament de les Illes Balears del
140, del 30 de juny de 2006.

Finalment, després de reiterades peticions de documentació
i preguntes escrites, el 27 de març de 2013 s'envien els convenis
referits. Alhora, el Grup Parlamentari MÉS solAlicità per escrit
els certificats de compliment de cada conveni i subvenció amb
AFA, els documents justificatius i les factures que acreditin
l'execució dels compromisos signats, i finalment la memòria del
2004, 2005 i 2006, prevista en els convenis. A la vegada, MÉS
consulta la documentació existent a la Conselleria de
Presidència.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació duta a
terme pel Govern de les Illes Balears durant els anys 2004, 2005
i 2006 en relació amb la subvenció de 585.000 euros a
l'Asociación Familiar de Baleares; una subvenció que supera
amb escreix el conjunt de totes les subvencions atorgades els
mateixos anys a les entitats de pares i mares de les Illes Balears,
i que en cap cas no està suficientment avalada ni justificada tant
pels seus objectius com pels seus resultats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir un expedient de revisió de tot el procediment
d'atorgament i justificació de les subvencions a l'entitat
Asociación Familiar de Baleares, per tal que se'n derivi, si
escau, el retorn de la part o de la totalitat dels 585.000 no
executats d'acord amb les clàusules conveniades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a denunciar davant la Fiscalia Anticorrupció el
presumpte atorgament irregular de subvencions a l'entitat
Asociación Familiar de Baleares per valor de 585.000 euros,
entre els anys 2004 i 2006, per tal que se'n derivin, si escau, les
responsabilitats judicials i administratives pertinents.

Palma, a 25 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.

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

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

Rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments dispensats
a les farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria.

Arran de la posada en marxa, l’any 2012, del Reial decret
llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i la seguretat de les seves prestacions, el Govern del PP ha fet
moltes passes en contra dels drets de les persones i dels malalts,
qualcuna especialment greu.

En aquest mateix sentit de retalls de drets, fa pocs dies es
publicava en el Boletín Oficial del Estado, el passat 19 de
setembre, la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia, per procedir a modificar les
condicions de finançament de medicaments inclosos en la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salud
mitjançant l’assignació d’aportació de l’usuari, en
desenvolupament del Reial decret llei 28/2012, de 30 de
novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de
la Seguretat Social. Amb aquesta publicació, sense notificació
o informació prèvia del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales
e Igualdad, el Govern del PP n'evitava la publicitat intentant
amagar-se de la reacció adversa dels professionals de la sanitat,
dels malalts afectats i de les seves famílies, un exemple de
política de fets consumats. El Govern del PP ni ho va consultar
amb les comunitats autònomes ni ho va dur al Consejo
Interterritorialdel Sistema Nacional de Salud, per conèixer i
escoltar el seu parer. Expressem la crueltat i injustícia amb què
es prenen aquestes mesures, que es veuen agreujades perquè
afecten persones amb malalties greus, que són un colAlectiu
vulnerable i que per patir malalties cròniques ara han de pagar
aquest tipus de medicació, i que sens dubte, s'afegeix a una
difícil situació personal conseqüència d’una malaltia crònica o
greu com són el càncer (de pulmó, de mama, de pròstata, de
cervell), hepatitis crònica, artritis, leucèmies, etc. Medicaments
necessaris perquè aquestes persones puguin viure i sobreviure
i que no poden deixar-los de prendre. Estam parlant de
tractaments amb fàrmacs en els quals el seu compliment no
hauria d’estar sotmès a la capacitat adquisitiva dels pacients
perquè el risc per a aquells que no puguin pagar el copagament
és altíssim.

Davant aquesta circumstància, moltes han estat les
associacions i els colAlectius de pacients, professionals sanitaris
i consumidors que han fet arribar la seva protesta al Ministeri de
Sanitat. De la mateixa manera ho han fet algunes comunitats
autònomes, com Castella i Lleó, Andalusia, Astúries o País
Basc, que han mostrat la seva incomprensió davant una mesura
tan ineficaç com injusta.
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Per tot el que hem exposat el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el nou copagament
per fàrmacs que són dispensats a les farmàcies d’hospital de
manera ambulatòria als malalts.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè insti al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales
e Igualdad a derogar de forma immediata la Resolució de 10 de
setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per
procedir a modificar les condicions de finançament de
medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salud mitjançant l’assignació d’aportació de
l’usuari.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, de la mateixa manera que han fet altres governs
autonòmics, que anunciï públicament que l’esmentada resolució
no es farà efectiva en el territori de la nostra comunitat
autònoma i que per tant els ciutadans afectats no hauran de
realitzar cap tipus de pagament pel subministrament de fàrmacs
en els hospitals del Servei de Salut de la comunitat autònoma.

Palma, a 27 de setembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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 la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Projecte, inversions i assumpció de despeses de la posada en
marxa de la dessaladora de Ciutadella i de la distribució de
l’aigua dessalada a les xarxes dels municipis de Menorca.

En el debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears de 2012, dia 27 de novembre passat, el Ple del
Parlament aprovava per unanimitat i a proposta del grup popular
la següent resolució: “El Parlament de les Illes Balears
manifesta el seu suport al projecte de connexió de la dessaladora
de Ciutadella per tal que pugui subministrar aigua en xarxa a la
resta de municipis de Menorca i ajudar a resoldre el problema
de clorurs i nitrats”.

Era un proposta més a favor de resoldre el greu problema de
la contaminació dels aqüífers de Menorca, tantes vegades
debatut ja en aquest parlament, i de donar solució, endemés, a
la situació creada pel ministre de Medi Ambient Sr. Jaume
Matas amb la decisió de construir la dessaladora sense preveure
la seva connexió a la xarxa de distribució d’aigua, cosa que
convertia la inversió en absolutament inútil. Aquesta important
inversió pública de més de 45 milions d’euros (amb
l’amortització del capital inclosa) no ha entrat encara en

funcionament ni hi ha clares perspectives que pròximament ho
pugui fer, tot i la unanimitat política del Parlament en aquest
sentit i tot i que fa més de dos anys que se'n va acabar
definitivament la construcció.

Aprovàvem, dia 27 de novembre de 2012, donar suport al
projecte de connexió de la dessaladora de Ciutadella per tal que
pugui subministrar aigua en xarxa a la resta de municipis de
Menorca. En presentar aquesta proposta, per tant, el Grup
Popular ens donava a entenent que la connexió amb Ciutadella
de la dessaladora, també pendent, era imminent o estava,
almenys, políticament resolta i compromesa.

Hem vist recentment que el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori manifestava que confia que el Ministeri
d’Agricultura inclogui en els pressuposts per a 2014 els recursos
necessaris (3,5 milions d’euros) per tal de poder connectar la
dessaladora amb la xarxa de Ciutadella. Segons les
informacions publicades, el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori espera poder connectar després, en una
segona fase, la dessaladora a la resta de municipis de Menorca,
inversió que la Conselleria estima en 30 milions d’euros.

A hores d’ara, tot i que vam donar políticament un suport
unànime a aquest projecte ara gairebé ja fa un any, encara no
sabem si disposa dels estudis econòmics, ambientals i tècnics
necessaris per a la seva execució.

La necessària posada en marxa de la dessaladora,
imprescindible a hores d’ara per permetre la recuperació dels
aqüífers, pot significar, però, un augment important de les
tarifes de l’aigua. En primera instància ho pot significar per als
ciutadans i les ciutadanes de Ciutadella i per als de tota Menorca
en connectar-se la dessaladora a les xarxes de la resta de
municipis.

D’acord amb les informacions publicades, la inversió i les
despeses a amortitzar en el primer cas superaria els 40 milions
i, si el projecte es fa extensiu, com es pretén, a tota Menorca,
passaria dels 70 milions d’euros. Per tant, és del tot necessari
que el Govern prengui les mesures necessàries, d’acord amb el
principi d’equitat, perquè el cost de construcció de la
dessaladora i de les seves xarxes de distribució (així com de les
amortitzacions dels recursos no provinents de la Unió Europea
utilitzats, només un 31,6% de la inversió en la construcció de la
planta, sense amortitzacions ni xarxa) no repercuteixin en les
malmeses economies familiars de les ciutadanes i els ciutadans
de Menorca.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a incorporar en el
pressupost de 2014 els recursos necessaris per a la posada en
marxa de la dessaladora de Ciutadella, tot connectant-la
immediatament a la xarxa que proveeix d’aigua la ciutat.

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a incorporar en el
pressupost de 2014 els recursos necessaris per a la redacció del
projecte de connexió a la resta de municipis de l’illa de Menorca
i per fer front a les expropiacions que se’n derivin.
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El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a generar les
reserves de crèdit necessàries per garantir pressupostàriament la
connexió de la dessaladora a la resta de municipis de l’illa de
Menorca.

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Govern de les
Illes Balears a consensuar amb el Consell Insular de Menorca,
els ajuntaments de l’illa i les principals entitats cíviques i socials
el projecte de distribució d’aigua dessalada als municipis de
Menorca i en especial el seu traçat.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que el cost per als ciutadans i les ciutadanes
de l’aigua de la dessaladora de Ciutadella estarà d’acord amb les
tarifes existents a la resta de municipis de les Illes Balears amb
dessaladora, d’acord al principi d’equitat que ha de regir les
actuacions dels poders públics.

Palma, a 30 de setembre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Manteniment del caràcter públic de les bateries de costa i
d’altres finques rústiques titularitat del Ministeri de Defensa
afectades per la Proposta per a la Racionalització i Utilització
Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa
(PREPIDEF).

El Ministeri de Defensa va fer pública el mes de juny passat
la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del
Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).
El Ministeri ha anat acumulant al llarg de la seva història un
patrimoni immobiliari i natural extraordinari que avui, amb
l’evolució tecnològica i la professionalització dels exèrcits, ja
no té sentit que es mantingui, en molts de casos, en mans del
Ministeri.

Podem, per tant, compartir els principis adduïts en el
PREPIDEF de racionalització i reducció de la despesa, però
segons el model que se segueixi en la gestió de la desafectació
del valuós patrimoni públic del Ministeri, les actuacions
derivades poden tenir greus conseqüències sobre el malmès i
saturat mercat immobiliari amb la generació de nou sòl
urbanitzable. Endemés, en el cas que ara ens ocupa, de
desafectació de les instalAlacions anomenades bateries de costa
i d’altres propietats situades en terreny rústic, aquesta podria
tenir unes greus conseqüències sobre el territori, el medi
ambient i el paisatge.

Per la seva localització geogràfica arran de mar, les bateries
de costa presenten enormes superfícies de terreny d’un alt valor
mediambiental i paisatgístic que, tot i gaudir de distints graus de
protecció per part dels plans territorials insulars de cadascuna de
les illes afectades, pateixen ja, només a partir de l’anunci de la
intenció del ministeri de desprendre’s dels terrenys, una més
que previsible amenaça especulativa. Una amenaça seriosament
agreujada, endemés, per l’entrada en vigor de la Llei general
turística de les Illes Balears i la Llei 2/2013, anomenada (qui
sap si no irònicament) de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de
costes.

Així mateix, les bateries de costa tenen un important valor
patrimonial pel paper que han jugat, no sempre edificant, en la
nostra història així com per algunes construccions singulars que
s’hi troben ubicades.

Atès que el mateix ministeri preveu la possibilitat d’arribar
a acords o convenis amb altres administracions en els casos en
què les seves propietats gaudeixen d’un rellevant valor
patrimonial, i atès l’indubtable valor patrimonial
(mediambiental i paisatgístic) dels terrenys de la seva propietat
com, per exemple, els de Son Olivaret i el Barranc d’en
Rellotge, a Menorca, i de Cap Blanc, Cala Carril i Rafeubetx a
Mallorca, entre d’altres molts, entenem del tot imprescindible
que les institucions de les Illes Balears, i en primer lloc el
Govern, impulsin la preservació efectiva de les finques
patrimoni del Ministeri de Defensa i el manteniment del seu alt
valor ambiental i paisatgístic així com el seu caràcter públic.

Per tot açò el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, consensuar i arbitrar, d’acord amb els
consells insulars i els ajuntaments afectats, els mecanismes
legals que siguin necessaris per tal de garantir la protecció
territorial i urbanística integral de les bateries de costa afectades
per la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del
Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, d’acord amb els consells insulars i els
ajuntaments afectats, les negociacions i els acords que siguin
necessaris amb el Ministeri de Defensa per tal de garantir el
manteniment de la titularitat pública dels terrenys de les bateries
de costa afectades per la Proposta per a la Racionalització i
Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de
Defensa (PREPIDEF) i que facin possible que reverteixin en
patrimoni públic de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears a través de la institució de la nostra comunitat autònoma
que es consideri més escaient en cada cas.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, d’acord amb els consells insulars, els
ajuntaments afectats i el Ministeri de Defensa, la catalogació,
segons el seu valor patrimonial, històric i arquitectònic, de les
instalAlacions ubicades en les bateries de costa i a elaborar-ne un
pla d’usos per tal de garantir-ne el manteniment i integrar
aquestes instalAlacions, en tant que irrenunciable i valuós
patrimoni públic, a la societat de les Illes Balears.
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Palma, a 30 de setembre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per la revisió i la concertació dels incentius a la contractació per
colAlectius vulnerables.

L’execució de la convocatòria per concedir ajuts públics per
fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a colAlectius
vulnerables de 2012, joves, dones, majors de 45 anys, i aturats
de llarga durada, no ha funcionat, i de manera especial no ha
funcionat a Menorca.

D’una convocatòria de 800.000 euros, el resultat n'és el
següent:
• Per illes, 50 contractacions a Mallorca; 29 a Eivissa; 5 a

Formentera; i 2 a Menorca, un total de 86 contractacions.
• Per colAlectius, joves 37; dones, majors de 45 anys i aturats

de llarga durada, 16; i transformació de contractes temporals
en indefinits o fixos discontinus, 33.

A Menorca sols hem trobat 2 contractacions, que són de
transformació de contractes temporals a indefinits o fixos
discontinus, cap nou contracte de joves, de majors de 45 anys o
d’aturats de llarga durada.

Amb aquests resultats, és important, ara que el Govern diu
que treballa les propostes del Pla d’ocupació, reconduir els
incentius a la contractació, que en moments tan difícils
econòmicament no ajuden ni a les empreses ni als treballadors
que pertanyen a colAlectius vulnerables, per tant el Grup
Socialista al Parlament de les Illes Balears presenta per al seu
debat i aprovació la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que revisi i
obligatòriament concerti tots els tipus d’incentius a la
contractació a les nostres illes, amb comissions de seguiment a
cadascuna de les illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que estudií
noves mesures per impulsar la contractació dels treballadors
amb més dificultats d’inserció laboral, atès el moment difícil
que viuen empreses i treballadors aturats, joves i majors, aturats
de llarga durada, com és la contractació directa de treballadors
que han esgotat totes les prestacions per treballs de interès
general.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
incrementi les oportunitats formatives dels joves a cadascuna de
les nostres illes, atès que en data d’avui l’oferta formativa
disponible anunciada pel SOIB per a menors de 30 anys, és
totalment insuficient.

Palma, a 30 de setembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

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. 95, de 19
d'abril de 2013).

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 una 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, 10 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació
B)

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

Quines feines concretes ha realitzat l'empresa REBERSEC
SL per a l'IBANAT? Expedir còpia de la factura/s.

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

Es trameten, adjuntes, còpies de les factures.

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

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 239/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a programa "British
Council". (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quines són les previsions del Govern quant al programa
British Council?

Després de la signatura del nou conveni entre el Ministeri
d'Educació, Cultura i Esports i el British Council, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats preveu la continuïtat d'aquest
programa de currículum integrat, que és un programa
centralitzat del ministeri. El funcionament del programa queda
regulat pel nou conveni de 18 d'abril i per l'ordre de 9 de juliol
de 2010 (BOIB 115, de 5 d'agost de 2010). 

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 329/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a personal
centres de formació del professorat. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).

En quantes persones han disminuït els Centres de Formació
del Professorat a Mallorca, Menorca i Eivissa l'any  2012?

A Mallorca, el CEP de Palma ha tengut 9 persones menys;
a Inca, 4; a Manacor, 3. A Eivissa disposen de 4 persones menys
i a Menorca compten amb 6 persones menys.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 564/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a reducció
de beques de menjador. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Quantes famílies afectarà la reducció de les beques de
menjador que gestionen els centres escolars?

Dins el pressupost general de la comunitat autònoma de
2013, les ajudes de menjador escolar per alumnes
d'ensenyament no universitari, s'imputaran a la partida
pressupostària 13501.423A01.48021.00, l'import de les quals
ascendeix a 600.000 euros.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1178/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a polítiques de
joventut. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

El Consell de Mallorca ha suprimit el servei de joventut
alAlegant duplicitat amb el Govern, en coherència, pensa
assumir la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats els
programes adreçats a la joventut que deixarà de fer la
institució insular?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern
de les Illes Balears, a través del Servei de Joventut i a través de
l'Institut Balear de la Joventut, desenvolupa les polítiques per a
joves a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant
normativa, serveis, activitats i programes. Actualment, per tal
d'assolir els objectius dels programes que oferia el Consell de
Mallorca en matèria de joventut, la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats executa les següents accions:

- Formació en habilitats per a la vida als centres docents:
hàbits saludables, internet segur, orientació vocacional i
professional, etcètera.

- Tallers informatius sobre estudis, beques i treball.
- Tallers formatius sobre treball i estudis a l'estranger.
- Suport informatiu i normatiu a les associacions juvenils.
- Suport als informadors juvenils de la Xarxa Infojove.
- Suport informatiu als regidors dels ajuntaments amb

competències en matèria de joventut.
- Promoció dels artistes joves de les Illes Balears i

divulgació de la seva obra.

Altres accions que du a terme la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats en matèria de joventut són:

- Cens d'Entitats Juvenils i Prestadors de Serveis a la
Joventut.

- Gestió dels programes europeus Joventut en Acció,
Eurodesk i Eurosummerjobs i del Servei Voluntari Europeu.

- Desenvolupament del programa cultural Art Jove.
- Organització i convocatòria d'activitats d'oci i temps lliure.
- Gestió de l'alberg i campament de la Victòria (Alcúdia) i

de les cases de colònies de Ca n'Arabí (Binissalem) i Sant
Francesc (Formentera).

- Organització i gestió del Programa Junior d'estudi
d'idiomes a l'estranger i altres cursos d'idiomes per a joves.
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- Coordinació de la Xarxa Infojove.
- Informació, orientació i assessorament gratuït a joves en

relació amb estudis formals i no formals, beques, treball,
habitatge, qüestions jurídiques i d'emprenedors, etcètera.

- Actualització de les eines d'assessorament, orientació i
informació dels joves (Facebook i Twitter).

- Expedició dels carnets internacionals d'alberguista,
estudiant, TEACHER i YOUTH TRAVEL CARD.

- Gestió del Carnet Jove.
- Gestió de l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears.
- Suport tècnic a investigadors en matèria de joventut.
- Realització, recopilació i divulgació d'estudis de l'àmbit de

la joventut.

Tot això a més d'altres iniciatives que també desenvolupa el
Govern de les Illes Balears en matèria de joventut per tal de
donar compliment a la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de
la joventut.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1206/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2013 de la conselleria de presidència. (BOPIB núm. 88,
de 28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Presidència o de
la Presidència de les Illes Balears, en el mes de febrer de 2013
i quina va ser la quantitat total de cada una de les esmentades
nòmines en aquest mes?

Conselleria de Presidència. Nòmina febrer 2013:

EPRTVIB:
- Nombre total de persones és de 37.
- Import (brut) total de les nòmines és de 96.434,07 euros.

TVIB:
- Nombre total de persones és de 54.
- Import (brut) total de les nòmines és de 160.408,28  euros.

RÀDIO:
- Nombre total de persones és d'11.
- Import (brut) total de les nòmines és de 30.306,92 euros.

Multimèdia de les Illes Balears SA:
- Nombre total de persones és de 10, inclòs el director

gerent.
- Import (brut) total de les nòmines és de 23.372,11 euros.

Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears:

- Nombre total de persones és de 10.
- Import (brut) total de les nòmines és de 21.381,19 euros.

Fundació Balears a l'Exterior:
No ha tengut cap treballador contractat al 2013.
El fi de l'activitat de la FEB fou el 31 de desembre e 2012 i

es va formalitzar la corresponent baixa al registre de Fundacions

de la CAIB el 22 de març de 2013, segons resolució de la
directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior.

Fundació Santuari de Lluc:
No hi ha cap treballador en nòmina. Figura només el gerent.

Fundació Escola de Pràctica Jurídica:
- Nombre total és de 2 de persones. 
- Import total de les dues nòmines: 6.189,14 euros.

Consorci Centre Balears Europa:
- Nombre total al mes de febrer va ser de 20 persones. 
- Import (brut) total de les nòmines va ser de 64.819,62

euros.

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial:
En principi l'única nòmina de Consorci Serra de Tramuntana

és la del gerent i l'únic estament que aporta el pressupost és el
Consell de Mallorca. El Govern balear no ha fet ni ha
compromès, per ara, cap aportació.

Palma, 26 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1208/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2013 de la UIB. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de la
Universitat de les Illes Balears, en el mes de febrer de 2013, i
quina va ser la quantitat total de l'esmentada nòmina en aquest
mes?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no efectua
els pagaments de les nòmines de la UIB. La Universitat, com a
entitat autònoma que és, realitza directament els pagaments a
partir de les transferències que rep del Govern i que estan
contemplades en el pressupost anual de la comunitat.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1443/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a protecció i
conservació del patrimoni cultural. (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

Quines inversions ha instat la Conselleria d'Educació i
Cultura que promogués el Govern de les Illes Balears en el
marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 per a les Illes
Balears, en l'epígraf "Tema Prioritari 4.58: Protecció i
conservació del patrimoni cultural" durant els anys 2012 i
2013?

Al llarg de l'exercici 2012 s'ha procedit al pagament efectiu
de part dels compromisos adquirits i no s'ha procedit a adquirir-
ne de nous.
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Durant l'any 2013 es procedirà a pagar la resta de
compromisos adquirits i obrir a tota l'administració local,
fundacions públiques, entitats públiques, etcètera, la possibilitat
de cofinançar els seus projectes susceptibles de cofinançament.
La convocatòria d'ajudes es troba en fase avançada d'elaboració.

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

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 1481/13 i 1482/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relatives a CEIP
Miquel Duran i Saurina (X i XI). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

Quan es té previst pagar el programa Escoles viatgeres i el
conveni de millora de la biblioteca al CEIP Miquel Duran i
Saurina, d'Inca, de l'any 2011?

El pagament ja s'ha realitzat.

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

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 1533/13 a 1546/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractes de l'empresa FOGAIBA (I a XIV). (BOPIB núm. 89,
de 8 de març de 2013).

Relació de contractes menors subscrits cada mes de l'any
2012 i els mesos de gener i febrer de 2013 per l'empresa
FOGAIBA.

Atès el volum de la documentació solAlicitada, us comunic
que aquesta es troba a disposició del Sr. Cosme Bonet i Bonet
a les dependències del FOGAIBA (c/ Reina Constança, 4, de
Palma), perquè pugui fer-hi les consultes que consideri
oportunes.

Per tal de poder atendre'l adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971 177 293.

Palma, 2 de juliol de 2013
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 1791/13 a 1798/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a estudis
i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VII a XIV).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juliol de 2012 fins al mes de febrer de 2013
de la Conselleria de Presidència.

Us adjuntam llistat. Els mesos que no apareixen a la llista no
se n'ha subscrit cap.

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

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 1799/13 a 1812/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
factures pagades a treballadors autònoms des de la
Conselleria de Presidència (I a XIV). (BOPIB núm. 90, de 15
de març de 2013).

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms els mesos de gener de 2012 fins a febrer de 2013 des
de la Conselleria de Presidència.

Us adjuntam la relació.

Palma, 1 de juliol de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3215/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XII). (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).

Quantes cartes s'han remès a dones dins el programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears els tres primers
mesos de 2013, desglossat per mes?

Cites realitzades (no és possible distingir entre una i altra
forma de citació, carta o via telefònica):

Gener 2013 2.241
Febrer 2013 2.390
Març 2013 2.556

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3220/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama (XVII). (BOPIB núm. 92,
de 27 de març de 2013).

Quin és el pressupost del programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, dels anys 2010 a 2013, desglossat
per any?

Pressupost assignat específicament a la Direcció General de
Salut Pública per al programa:

2011 12.072,13
2012 16.095,89
2013 12.000,00

En els pressuposts generals de la conselleria s'hi inclou el
corresponent a personal, telèfon, correu, material fungible...

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3282/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte de
residència per a malalts i familiars de Son Espases. (BOPIB
núm. 93, de 5 d'abril de 2013).

Com valora el Govern de les Illes Balears la petició
unànime formulada per l'Ajuntament de Ciutadella perquè es
recuperi el projecte de residència per a malalts i familiars de
Son Espases?

Comprenem la preocupació de la població de Menorca,
expressada en una sèrie de mocions aprovades pels seus
ajuntaments per tal de millorar les estades a Mallorca per motius
d'assistència sanitària dels malalts i els seus acompanyants. 

La proposta de construir unes dependències annexes a Son
Espases com a residència per a desplaçats no figurava en el
projecte inicial de Son Espases ni en cap dels successius
modificats.

Emperò des de la conselleria feim feina per tal d'evitar al
màxim els desplaçaments de malalts cap a Mallorca.

Hem potenciat des de la Conselleria de Salut i del Servei de
Salut desplaçar l'especialista a les illes menors per poder donar
assistència a les persones que ho necessiten, gràcies a acords de
colAlaboració subscrits entre Son Espases i les gerències de
l'àrea de salut de Menorca i de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera. Així hem aconseguit l'any 2012 amb aquesta
política que 1.374 pacients no s'han hagut de desplaçar a
l'hospital de referència per poder rebre l'assistència sanitària que
necessitaven, el que representa un increment superior al 46%
respecte de l'any anterior.

Pel que fa a l'any 2013, en els primers quatre mesos tenim
544 malalts atesos sense haver-se de desplaçar cap a Mallorca
i seguim fent feina per aconseguir augmentar el nombre
d'especialitats.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3283/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte de
residència per a malalts i familiars de Son Espases 2. (BOPIB
núm. 93, de 5 d'abril de 2013).

Com pensa el Govern de les Illes Balears donar resposta a
la demanda de la societat menorquina d'una atenció específica
per als malalts i els seus familiars de Menorca, Eivissa i
Formentera, que han de residir un temps a Mallorca per ser
atesos per l'Hospital de Son Espases?

En aquest camp feim feina per tal d'evitar al màxim els
desplaçaments dels malalts, i potenciam que siguin els
especialistes que es desplacin a Menorca o a Eivissa.

En aquest camp hem incrementat els acords de colAlaboració
entre Son Espases i les gerències de l'àrea de salut de Menorca
i de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Així hem aconseguit
l'any 2012 amb aquesta política que 1.374 pacients no s'han
hagut de desplaçar a l'hospital de referència per poder rebre
l'assistència sanitària que necessitaven, el que representa un
increment superior al 46% respecte de l'any anterior.

Pel que fa a l'any 2013, en els primers quatre mesos tenim
544 malalts atesos sense haver-se de desplaçar cap a Mallorca
i seguim fent feina per aconseguir augmentar el nombre
d'especialitats.

Pel que fa en aquells casos en què el desplaçament està
obligat, s'articula el mecanisme de la indemnització
compensatòria en aplicació del Decret 41/2004, de 23 d'abril,
pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears i l'ordre del
conseller de Salut i Consum de 19 de febrer de 2011, per la qual
es fixen les quanties de les compensacions per desplaçaments
dels usuaris del Servei de Salut per raó d'assistència sanitària i
es regula el procediment per obtenir-les.

A la vegada hem reincorporat la figura dels convenis amb
les agències de viatges per tal que no s'hagin d'avançar les
despeses per part dels usuaris.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 3942/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost aules
concertades. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quin és el cost aproximat, per curs escolar, de cada un dels
nous concerts educatius previstos en la resolució provisional
del director general de Planificació sobre l'establiment i la
renovació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2013-
2014, de dia 22 de març de 2013 (BOIB de 4 d'abril), que resol
la convocatòria de l'Ordre del conseller d'Educació, de 21 de
desembre de 2012? En concret, interessa la concreció pel que
a les aules d'Aixa i Llaüt.

Les dades relatives al cost de les aules concertades es troben
publicades al Decret 26/2009, de 17 d'abril, d'establiment dels
mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009, del
BOIB núm. 60, de 25 d'abril de 2009.



6844 BOPIB núm. 117 - 4 d'octubre de 2013

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

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 4019/13 a 4027/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a ajudes
atorgades pel Govern a empreses de Menorca (XIX a XXIII i
XIV a XVII). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector agroalimentari
durant els anys 2004 a 2012.

Relació d'expedients pagats pel Govern de les Illes Balears
a empreses de Menorca des de l'any 2004 a l'any 2012 de les
línies d'ajuda de transformació i comercialització de productes
agraris i programa de 2000-2006, i d'augment del valor afegit,
programa 2007-2013.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 4073/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
orquestra simfònica de les Illes Balears. (BOPIB núm. 96, de
26 d'abril de 2013).

Quines actuacions té programades l'Orquestra Simfònica
de les Illes Balears per a l'any 2013 i 2014?

Adjunt document aportat per Cristina Martínez Mateu, cap
de producció. Consorci per a la Música de les Illes Balears.
Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

El document adjunta a la resposta queda dipositat al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 4142/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quines mesures ha impulsat en matèria de joventut durant
la present legislatura la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori?

Fins al moment, en aquesta legislatura la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha vengut desplegant
les següents activitats dirigides als joves:

En matèria agrària i pesquera:
- Campanya "Els aliments de les Illes Balears", dirigida a

alumnes de cinquè i sisè de primària; té com a objectiu donar a
conèixer el sector primari de les Illes Balears i els productes
amb segell de qualitat.

- Campanya "Nyam Nyam", dirigida a alumnes d'infantil;
cerca apropar els més petits al sector primari i a les persones
que s'hi dediquen (pagès, ramader, pescador...) alhora que es
coneixen els productes que se'n deriven (fruita, hortalissa, llet,
carn, peix...) i així reforçar la gastronomia i tradicions del nostre
camp i la nostra mar.

- ColAlaboració en la campanya "L'escola al mercat",
promoguda per l'Ajuntament de Palma, per promoure una
alimentació més saludable entre els escolars i un millor
coneixement dels nostres productes.

- ColAlaboració en la campanya "Escoles Viatgeres",
consistent en xerrades a alumnes d'altres comunitats autònomes
per donar a conèixer els nostres productes de qualitat.

- Acords amb centres educatius de formació professional
perquè els alumnes realitzin pràctiques amb els guardes de
reserves marines; cerca sensibilitzar a l'alumnat en la protecció
dels nostres recursos marins.

- Ajudes per a la instalAlació de joves agricultors, cerca el
rejoveniment de la població activa agrària, millorant la
competitivitat i l'ocupació en el sector agrari i evitant
l'abandonament de les explotacions; s'està tramitant la
convocatòria 2013.

En matèria mediambiental:
- Durant aquesta legislatura es manté una oferta educativa,

principalment adaptada als grups escolars, de la qual s'ha donat
complida difusió amb la "Guia de recursos i activitats
d'educació ambiental" per als cursos 2011-2012 i 2012-2013.
Durant el curs 2011-2012 s'ha pogut prestar serveis d'educació
ambiental a un total de 10.155 escolars distribuïts de la següent
manera:

Oferta educativa general. 6.076 alumnes.
Activitat Aula de la Mar: 2.376 alumnes.
Activitats Centre dels Amunts d'Eivissa: 1.703 alumnes.
- Continua el programa d'ambientalització de centres

educatius conegut com "Programa de Centres Ecoambientals".
- El programa "Xarxa Forestal", que té com a objectiu

principal enfortir la relació dels habitants de les Illes Balears
amb els seus espais forestals i provocar en ells actituds positives
per a prevenir i protegir-se dels incendis forestals; especialment
adreçades a joves.

- També s'ha de destacar la inversió realitzada en albergs,
millora  manteniment d'àrees recreatives, exempció de
pagament de taxes per a menors de 14 anys, noves rutes,
etcètera.

- S'han impulsat les activitats d'ús públic, sobretot dirigides
a escolars i famílies, dels espais naturals protegits.

- Cercant una major conscienciació entre la població escolar
pel que a estalvi de recursos naturals i aprofitament d'aigües
depurades i provinents de la mar, s'ha promogut la visita
educativa de centres escolars a la dessaladora de Palma.

En matèria d'habitatge i mobilitat:
- Dins les línies del Pla d'Habitatge n'hi ha dirigides

especialment a joves, així cal destacar les ajudes per a la
primera hipoteca per compra d'habitatge, consistents en ajudes
de 1.000 euros a l'any durant quatre anys.

- En matèria d'habitatges protegits es prima amb dos punts
addicionals a cada solAlicitant d'habitatge de fins a 35 anys amb
la intenció d'ajudar de forma específica al colAlectiu de joves
que pretén emancipar-se i iniciar una nova etapa en la seva vida.

- En matèria ferroviària, s'ha de destacar la colAlaboració en
vàries iniciatives proposades, com pot ser, per exemple,
l'esdeveniment "Youth on the move", que pretén una millora de
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la mobilitat dels joves en la seva formació i ocupació a nivell de
la UE.

- En transports, se subvenciona el 50% del bitllet senzill de
la xarxa d'autobús, tren i metro de Mallorca (Targeta Intermodal
d'ús exclusiu per a menors de 26 anys). També s'ha
subvencionat el 50% del bitllet senzill de la xarxa d'autobús,
tren i metro de Mallorca per a sortides de grups escolars.

Finalment, s'ha vengut organitzant el concurs de dibuix per
a nins/es de 6 a 12 anys, en el marc de la Setmana de la
Mobilitat, amb lliurament de diversos premis i regals. Totes  les
activitats esmentades cerquen de la població més jove un millor
coneixement de la xarxa de transport públic al mateix temps que
fomentar uns millors hàbits en el transport per part d'aquest
colAlectiu. 

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4143/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut
a la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril
de 2013).

Quines mesures ha impulsat en matèria de joventut durant
la present legislatura la Conselleria de Presidència?

DG Relacions Institucionals i Acció Exterior:
A iniciativa de la Conselleria de Presidència, a través del

Centre Balears Europa, es va organitzar a les Illes Balears la
campanya europea "Joventut en Moviment" (Youth on the
move), que va tenir lloc els dies 26, 27 i28 de març, com a part
de la Estratègia Europa 2020 i amb el lema: Què pot fer la Unió
Europea pels nostres joves?

Els joves de les Illes Balears varen participar d'aquesta
iniciativa amb més de 40 activitats dinàmiques i accions
orientades a afavorir la recerca de noves oportunitats en l'àmbit
europeu facilitant la mobilitat per a la formació, per a la recerca
de feina, per a la creació d'empreses, per a la investigació i el
voluntariat. En definitiva, l'objectiu prioritari era donar a
conèixer les innovadores eines, els programes i recursos que
ofereix la Unió Europea als joves per poder estudiar al
estranger, així com les oportunitats de feina i de mobilitat. Tot
això amb la finalitat de millorar la formació acadèmica i
professional dels joves europeus per tal d'adquirir els
coneixements i l'experiència que els permeti trobar la primera
feina.

Així mateix, la Direcció General de Relacions Institucionals
i Acció Exterior (DGRIAE) va participar activament en
l'organització d'aquest esdeveniment i amb un estand informatiu
durant els tres dies on es va lliurar informació dels projectes que
du l'Euroregió Pirineus Mediterrània lligats als joves.

Entre els projectes que actualment coordina la DGRIAE
dintre de la seva gestió com a membres de l'Euroregió i envers
els joves cal destacar "Eurocampus i ensenyança superior" per
afavorir la mobilitat entre uniersitats de les quatre regions
membre de l'Euroregió; el projecte "Creamed" d'incubadores
empresarials; el projecte europeu "Erasmus per a joves
emprenedors"; així com diferents projectes en matèria de
cultura.

DG de Cooperació i Immigració:
Les activitats de l'Estratègia d'Educació al Desenvolupament

que recullen el Pla Director de Cooperació i els Plans Anuals
van dirigides al públic en general i a tota la societat per
promoure valors de solidaritat, cooperació i educació per a la
pau.

Comerç Just 2011-2012-2013 a Mallorca, Menorca i Eivissa.
No obstant, la majoria d'actuacions, per la seva

transcendència en la transformació social, tenen com a
destinatari a la joventut, franja dels 16 als 30 anys.

Actuacions específiques en aquest àmbit és el certamen de
fotografia Cooperart, que es va desenvolupant des del 2004 com
a iniciativa de les direccions generals i ens públics gestors de les
polítiques de cooperació al desenvolupament i joventut.

Certamen Cooperart 2011 Premi i exposició.
Certamen Cooperart 2012, Premi, exposició i edició del

catàleg.
http://www.cooperant.org/es/certamen-fotografico-

ccoperart/
Conveni instrumental entre la Conselleria de Presidència i

la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions
derivades de la concessió de la subvenció per dur  a terme
actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament:
1. Programa de beques perquè l'alumnat de la Universitat de les
Illes Balears faci les pràctiques en països empobrits.
2. Realització de cursos en matèria de cooperació al
desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears.
3. Programa de sensibilització i voluntariat en cooperació al
desenvolupament.
4. Convocatòria d'ajuts per dur a terme projectes de cooperació
universitària al desenvolupament generats per equips de la
Universitat de les Illes Balears. 

Palma, 20 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 4544/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a elecció de
centre. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

De quina manera complirà la promesa electoral de lliure
elecció de centre en el cas de l'IES Sureda i Blanes de Palma,
on 33 alumnes de les escoles Joan Capó, Es Pon i Rafal Vell
s'han quedat sense plaça en el centre de la seva elecció?

En aquest ca la totalitat dels alumnes que no constaven amb
plaça reservada a l'IES Josep Sureda i Blanes al llistat
provisional (27, no 33) han obtingut plaça al llistat definitiu. Un
llistat provisional no és significatiu per valorar el resultat del
llistat definitiu. Aquesta administració facilita a les famílies les
seves opcions quant a l'adscripció múltiple, ja que poden
escollir, per ordre de prioritat, entre els diversos centres als
quals estan adscrits.

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



6846 BOPIB núm. 117 - 4 d'octubre de 2013

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 4708/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estatutarització 2012.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quants treballadors i treballadores va estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2012?

Durant l'any 2012 es varen estatutaritzar tres persones de
Serveis Generals; pel que fa a la resta de personal de la CAIB,
ho podeu consultar a les conselleries pertinents.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 4782/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (I). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quants treballadors fixos discontinus treballaven del sector
turístic de cadascuna de les Illes el novembre de 2011?

No es disposa de les xifres mensuals, però els remetem la
informació trimestral a 31 de desembre de 2011, que és:

- Mallorca: 3.700 contractes.
- Menorca:    370 contractes.
- Eivissa:    610 contractes.
- Formentera:      24 contractes.
- Sense descripció:        1 contracte.
Total Illes Balears: 4.705 contractes.

Palma, 14 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 4785/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (IV). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).

Quants treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les Illes el mes de març de 2012?

No es disposa de les xifres mensuals, però els remetem la
informació trimestral és:

- Mallorca: 16.067 contractes.
- Menorca:      766 contractes.
- Eivissa:    1.655 contractes.
- Formentera:       107 contractes.
- Sense descripció:           1 contracte.
Total Illes Balears: 18.596 contractes.

Palma, 14 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 4786/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (V). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quants treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les Illes el març de 2013?

No es disposa de les xifres mensuals, però els remetem la
informació trimestral que és:

- Mallorca: 16.986 contractes.
- Menorca:      919 contractes.
- Eivissa:   1.602 contractes.
- Formentera:      110 contractes.
- Sense descripció:          2 contracte.
Total Illes Balears: 19.619 contractes.

Palma, 14 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 4788/13 i 4790/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treballadors fixos discontinus (VII i IX). (BOPIB núm. 99, de
17 de maig de 2013).

Quina és la relació d'empreses a cadascuna de les Illes que
s'han acollit a la subvenció del 50% dels costos de seguretat
social corresponents als treballadors fixes discontinus que en
el sector turístic treballaven el mes de març de 2013? Per
quants treballadors  a cadascuna de les Illes s'ha subvencionat
a les empreses amb el 50% del cost de la seguretat social per
treballar al sector turístic el mes de març de 2013?

No s'ha subvencionat a cap empresa amb el 50% del cost de
la seguretat social, per tant, el nombre de treballadors és zero.

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

A les Preguntes RGE núm. 4791/13 i 4192/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treballadors fixos discontinus (X i XI). (BOPIB núm. 99, de 17
de maig de 2013).

Quina ha estat la quantitat econòmica rebuda a cadascuna
de les Illes  per la implantació de la subvenció del 50% dels
costos de la seguretat social corresponents als treballadors
fixos discontinus del sector turístic que treballaren el mes de
novembre de 2012 i el mes de març de 2013?

La quantitat econòmica rebuda a cadascuna de les Illes per
implantació de la subvenció del 50% ha estat zero.

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

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 5005/13 i 5006/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
Escola Nacional de vela Calanova (I-II). (BOPIB núm. 99, de
17 de maig de 2013).

Quins estudis o informes de caràcter econòmic s'han
efectuat per la Conselleria de Turisme i Esports per a la
preparació de la convocatòria de l'atorgament de la concessió
demanial per a l'ocupació, gestió i explotació del port i
l'Escola Nacional de Calanova?

Els estudis i informes de caràcter econòmic i tècnic previs
a la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de la
concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de
l'Escola Nacional de Vela de Calanova són els que es troben a
l'expedient administratiu tramitat a l'efecte i que s'adjunten en
resposta a les solAlicituds de documentació núm. 5051/13 i
5052/13.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 5007/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola
Nacional de vela Calanova (III). (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).

Quina és la motivació que justifica la valoració de la
millora de l'accés a la bocana per a l'atorgament de la
concessió demanial per a l'ocupació, gestió i explotació del
port i l'Escola Nacional de Calanova?

La motivació per valorar la millora de l'accés a la bocana ha
estat la constatació de les agitacions de les aigües del port des
que fou transferit a la CAIB l'any 1983.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:

Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5008/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola
Nacional de vela Calanova (IV). (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).

Quin és el traçat que ha de tenir la millora de l'accés a la
bocana per a l'atorgament de la concessió demanial per a
l'ocupació, gestió i explotació del port i l'Escola Nacional de
Calanova?

El traçat que ha de tenir la millora de l'accés a la bocana ho
determinaran les ofertes dels licitadors tal com s'explicita en els
plecs del concurs públic.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 5009/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola
Nacional de vela Calanova (V). (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).

Quina són els estudis que s'han fet per determinar l'impacte
sobre el litoral de la millora de l'accés a la bocana per a
l'atorgament de la concessió demanial per a l'ocupació, gestió
i explotació del port i l'Escola Nacional de Calanova?

No consta que s'hagin efectuat estudis per determinar
l'impacte sobre la millora de l'accés a la bocana. Els licitadors,
com ja s'ha indicat, faran les seves propostes.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5010/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola
Nacional de vela Calanova (VI). (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).

S'autoritzarà la construcció de nous amarraments en la
millora de l'accés a la bocana per a l'atorgament de la
concessió demanial per a l'ocupació, gestió i explotació del
port i l'Escola Nacional de Calanova?

L'autorització de nous amarraments és competència de
l'Autoritat Portuària, segons la Llei de ports, i no està vinculada
en els plecs de la concessió ni a la millora de l'accés a la bocana
ni a cap altra circumstància.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 5016/13 i 5031/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2012 i el 2013. (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any 2012 i
2013.

En resposta a les preguntes de referència, us informam que
el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori no ha
efectuat cap viatge a l'estranger durant l'any 2012.

L'any 2013 ha realitzat un viatge a BrusselAles els dies 20 i
21 de febrer (es relaciona agenda).

Dimecres 20:
- Reunió amb el Sr. Jaime Lillo, coordinador cap

d'Assumptes Agrícoles de la REPER (Representació Permanent
d'Espanya a BrusselAles).

- Encontre amb el Sr. Paolo di Castro, President de la
Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu i amb el Sr.
Capoulas.

- Reunió amb l'eurodiputada del PSOE la Sra. Iratxe García
Pérez.

- Reunió amb l'eurodiputada del PP la Sra. Rosa Estaràs i la
Sra. Pilar Ayuso.

- Reunió amb el Sr. Tomás García Azcárate, cap de la Unitat
de la PAC i Alt funcionari de la comissió.

Dijous 21:
- Trobada amb el Sr. Joao Pacheco, director general adjunt

de la Direcció General d'Agricultura.
- Reunió amb el Sr Georg Hausler, cap de gabinet de

Comissari d'Agricultura, Sr. Dacian Ciolos.
- Dinar-colAloqui amb el Sr. Potocknic, comissari de Medi

Ambient i amb el president de la Cambra de Comerç Espanyola
a BrusselAles.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5022/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el
2013. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any 2013.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori s'ha
efectuat un únic viatge a l'estranger per part del conseller,
acompanyat del Sr. José Carlos Caballero, president de la
Comissió Balear de Medi Ambient, els dies 20 i 21 de febrer.

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5023/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Economia i Competitivitat durant el 2013. (BOPIB
núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr.  Conseller
d'Economia i Competitivitat durant l'any 2013.

A data d'avui encara no s'ha realitzat cap viatge a l'estranger
per part del Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat. 

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

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 5087/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a còmic
repartit a les proves de diagnòstic de 4t de primària. (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013).

S'ha assabentat que el còmic que la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats està repartit en les proves
de diagnòstic de l'alumnat de 4t de primària per valorar la
comprensió lectora pot contenir missatges poc pedagògics i
sexistes?

El còmic al qual feis referència pertany al model 1, un dels
tres models que s'utilitzen per avaluar la competència en
comunicació lingüística en llengua catalana, i és un text
específic d'aquest model.

Els distints textos que formen la prova, d'acord amb el seu
esperit competencial, es procura no inventar-lo sinó extreure'ls
de la realitat que envolta l'alumnat avaluat, ja que les proves han
d'estar contextualitzades.

Els encarregats d'elaborar la prova de competència en
comunicació lingüística en llengua catalana són mestres en actiu
i varen extreure el còmic esmentat d'una publicació feta amb la
colAlaboració de la Direcció General de Política Lingüística de
la Conselleria d'Educació  i Cultura del Departament de Cultura
del Consell de Mallorca, la revista Esquitx, concretament del
núm. 29, publicat la tardor de 2007. La publicació, per tant,
pareixia comptar amb tots els condicionants tècnics de la prova
i no s'hi apreciaren els suposats continguts sexistes o poc
pedagògics ja que es tractava d'un còmic d'una revista
patrocinada per institucions públiques dirigit a un públic infantil
i juvenil.

S'ha de considerar que la revista elaborada per professionals
de prestigi i autors reconeguts amb l'objectiu de fomentar el
coneixement de la nostra llengua entre els més joves i contribuir
al seu interès per la cultura -tal com explica la seva pàgina web-
es repartia gratuïtament entre l'alumnat dels centre educatius de
Balears i que, igualment, el Diario de Mallorca des del 26 de
juny i durant dotze setmanes, en colAlaboració amb el Govern de
les Illes Balears, en va lliurar setmanalment una antologia de
forma gratuïta entre els seus lectors.

La revista Esquitx va rebre el premi APPEC (Associació de
Publicacions Periòdiques en Català) 2001 i hi colAlaboraven
escriptors com Maria Rosa Colom, Gabriel Janer Manila, Pere
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Morey, Caterina Valriu o Miquel Rayó i els millors dibuixants
de còmics del moment de les Balears.

És evident, per tant, que ni per part dels mestres elaboradors
dels distints models de la prova, que són els mateixos que ja
elaboraren les proves de 4t de primària del curs 2010-11, ni dels
tècnics de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
(IAQSE), que en feren l'oportuna supervisió tècnica, en e
moment de triar el còmic com a component d'un dels models de
la prova, no hi va haver cap intenció d'anar en contra de la
dignitat de la dona ni tampoc d'afavorir ni estereotips ni actituds
discriminatòries o poc pedagògiques.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 5151/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a domini de la
zona portuària terrestre del port d'Andratx. (BOPIB núm. 100,
de 24 de maig de 2013).

El Ple de l'Ajuntament d'Andratx va aprovar per unanimitat
poder exercir més competències sobre el domini de la zona
portuària terrestre del port d'Andratx. Com atendrà el Govern
aquesta solAlicitud?

L'activitat portuària a la xarxa de ports autonòmics excedeix
el marc estrictament municipal; el creixement i
desenvolupament de l'activitat portuària és, en tot cas,
competència estatal i/o autonòmica.

L'adscripció de la zona maritimoterrestre a l'ens portuari està
sempre condicionada al desenvolupament de l'activitat
portuària. Les decisions que tenen a veure amb aquesta activitat
són, en el cas del port d'Andratx, matèria del Govern de les Illes
Balears.

Palma, 6 de juny de 2013
El conseller de Turisme:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5243/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a classes de
religió en anglès. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Per què considera inadequat la Sra. Consellera que les
classes de religió siguin en anglès?

L'assignatura de religió ve determinada pels acords del
Govern d'Espanya amb el Vaticà.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5249/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (I). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Mallorca en el 2012?

El nombre d'alumnes d'incorporació tardana (alumnat sense
matrícula amb una adjudicació fora de procés) durant l'any 2012
escolaritzats a l'etapa obligatòria a Mallorca foren 1.261.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 5250/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Menorca en el 2012?

El nombre d'alumnes d'incorporació tardana (alumnat sense
matrícula amb una adjudicació fora de procés) durant l'any 2012
escolaritzats a l'etapa obligatòria a Menorca foren 156.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 5251/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (III). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Eivissa en el 2012?

El nombre d'alumnes d'incorporació tardana (alumnat sense
matrícula amb una adjudicació fora de procés) durant l'any 2012
escolaritzats a l'etapa obligatòria a Eivissa foren 469.

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

A la pregunta RGE núm. 5252/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes
d'incorporació tardana (IV). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin és el nombre d'alumnes d'incorporació tardana a
Formentera en el 2012?

El nombre d'alumnes d'incorporació tardana (alumnat sense
matrícula amb una adjudicació fora de procés) durant l'any 2012
escolaritzats a l'etapa obligatòria a Formentera foren 27.

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

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 5253/13 a 5255/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
alumnes matriculats i no han acabat el curs (I a III). (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el nombre d'alumnes  de primària que es van
matricular per començar el curs en setembre i no van acabar
el curs a Mallorca, a Menorca i a Eivissa en el 2012?

Segons la normativa legal vigent en matèria d'escolarització
obligatòria, un alumne no pot ser donat de baixa en un centre
fins que un altre faci el requeriment per poder-lo donar d'alta.
Per tant, un alumne consta matriculat en un centre mentre
aquesta circumstància no es produeixi.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5266/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a còmic de
l'IAQSE (I). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Qui ha dissenyat el còmic que utilitza l'IAQSE per a les
proves d'avaluació a l'alumnat de 4t de primària?

Tal com figura a la pàgina 19 de la revista Esquitx, núm. 29,
tardor 2007, el dibuixant Canizales.

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

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5267/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a còmic de
l'IAQSE (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Què avalua el còmic que ha utilitzat l'IAQSE per a les
proves d'avaluació a l'alumnat de 4t de primària?

Comprensió lectora de textos discontinus. En concret:

1. Extreuen informació explícita d'un text escrit.
2. Infereixen informació a partir de les imatges d'una vinyeta.
3. Identifiquen e significat d'una paraula en un text escrit, a
partir d'una altra que surt també al mateix text.
4. Identifiquen l'ordre en què apareixen determinades
informacions en un text escrit.
5. Extreuen informació implícita senzilla d'un text escrit.
6. Identifiquen, a partir de les imatges, el nom dels personatges
d'un còmic.

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

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 5292/13 a 5295/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
centre amb uralita (I a IV). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Relació dels centres docents de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera les infraestructures dels quals contenen material
d'uralita.

Uralita és una multinacional de materials de construcció, per
tant, la relació de centres les infraestructures dels quals
contenen material d'uralita resulta impossible de determinar.

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

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 5296/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes
d'infraestructures. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quins projectes d'infraestructures educatives han redactat
els tècnics de l'IBISEC de setembre a maig de 2013?

Els tècnics de l'IBISEC durant aquest període han redactat
els següents projectes:

- Projecte IES Sant Marçal (Marratxí).
- Projecte nou CEIP a Eivissa (CEIP 6+12).
- Projecte cobertes patis del CEIP Miquel Duran i Saurina.

Inca. 
- Reforma del mur de contenció i banys del CEIP Reina

Sofia. S'Horta.
- Projecte substitució fusteries del CEIP Àngel Ruiz i Pablo.

Es Castell.
- Projecte reforma i ampliació CEIP Santa Gertrudis. Santa

Eulària del Riu.
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- Projecte reforma coberta CEIP Joan Mas. Pollença.
- Projecte reforma porxo CEIP Na Penyal. Cala Millor.
- Projecte nova escala al CEIP Ntra. Sra. de Robines.

Binissalem.
- Avantprojecte reforma de l'antic quarter de Santiago per

adequació com Escola d'Adults de Maó.
- Reforma instalAlacions CEIP Sant Jordi. Sant Josep de sa

Talaia.

A més, al maig de 2013 estaven en redacció els següents
projectes:

- Projecte reforma i ampliació CEIP Sa Graduada. Maó.
- Projecte nou IES Santa Eulària.
- Projecte nova escala d'evacuació i ascensor a l'IES

Berenguer d'Anoia. Inca.
- Projecte reforma coberta Alberg de la Victòria. Alcúdia.
- Projecte reforma d'espais per nou CF (cicle formatiu) a

l'IES Santa Margalida.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 5363/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP Maria
de la Salut (III). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Relació de totes les factures i certificació d'obra feta de la
segona fase d'instalAlacions del nou CEIP Maria de la Salut.

Les certificacions de l'obra esmentada són les següents:
CEIP Maria de la Salut. Certificació de millores (Feb 2011).

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

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 5550/13 i 5551/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
promoció turística (III i IV). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig
de 2013).

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9974/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sr. Delegada Territorial
d'Educació de Menorca, María Teresa Torrent, per tal de
defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte
per a l'acció de govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 46.3 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 Sr. Delegada Territorial
d'Educació de Menorca, María Teresa Torrent, davant aquesta
comissió, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com
el seu projecte per a l'acció de govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 10038/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre la situació del
sistema educatiu a l'illa d'Eivissa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre la situació del sistema
educatiu a l'illa d'Eivissa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmentes al Projecte

de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2013, atès l'escrit RGE núm. 9975/13, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS, i conformement amb l'establert a
l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat
(publicat al BOPIB núm. 115, de 20 de setembre d'enguany)
fins al proper dia 7 de novembre de 2013.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 7182/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9973/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la interpelAlació esmentada, relativa a política general en
matèria d'administració pública (BOPIB núm. 105, de 28 de
juny d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei  RGE núm. 5944/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 10058/13,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la promoció no de llei esmentada, relativa a mesures contra el
frau fiscal (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 116, de 27 de setembre
de 2013.

-  Pàg. 6710 i 6746. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple, apartat O).
On diu: RGE núm. 9943/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas
i Socías, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9943/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, ...
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