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BO) RGE núm. 10362/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a intervenció quirúrgica. 6896

BP) RGE núm. 10363/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a consulta externa. 6896

BQ) RGE núm. 10364/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries. 6896

BR) RGE núm. 10366/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vigilància d'espais
naturals de rellevància marina. 6896

BS) RGE núm. 10367/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recursos humans a la
Serra de Tramuntana. 6897

BT) RGE núm. 10368/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resolucions de
restauració del medi. 6897

BU) RGE núm. 10369/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncies a fiscalia
o jutjats per delicte mediambiental. 6897

BV) RGE núm. 10370/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistemes de qualitat
mediambiental al sector hoteler. 6897

BX) RGE núm. 10371/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació dels inspectors
de Turisme en matèria de qualitat. 6897

BY) RGE núm. 10372/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació dels inspectors
de Turisme en matèria de gestió mediambiental. 6897

BZ) RGE núm. 10373/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a personal instructor de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 6897

CA) RGE núm. 10386/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi del
creixement previst del sector portuari. 6898
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A) RGE núm. 10407/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a passes del Govern i
conflicte educatiu. 6899

B) RGE núm. 10409/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió de
la vaga indefinida. 6899

C) RGE núm. 10410/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència
del Tribunal Constitucional sobre el català a l'Administració Pública de les Illes Balears. 6899

D) RGE núm. 10411/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes tant
d'alumnat com de docents. 6899

E) RGE núm. 10517/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació del
Decret Llei 5/2013. 6899

F) RGE núm. 10518/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a maltractament a les
Illes Balears mitjançant els Pressuposts generals de l'Estat. 6900

G) RGE núm. 10521/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives a l'illa de Menorca. 6900

H) RGE núm. 10522/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de les
activitats a les sales de festes. 6900
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I) RGE núm. 10523/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comissió
d'internacionalització. 6900

J) RGE núm. 10524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comitès de
coordinació aeroportuària. 6900

K) RGE núm. 10525/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de les vendes en el comerç minorista. 6900

L) RGE núm. 10526/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a I Fòrum de
turisme i natura. 6901

M) RGE núm. 10527/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat de
l'empleat públic. 6901

N) RGE núm. 10528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tributs cedits
per l'Estat. 6901

O) RGE núm. 10529/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la
seguretat per als consumidors dels productes industrials en el mercat. 6901

P) RGE núm. 10530/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució
del Parlament de Catalunya en relació amb les iniciatives legislatives del Parlament de les Illes Balears. 6901

Q) RGE núm. 10533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes de fracàs
escolar i abandonament prematur a les Illes Balears. 6901

R) RGE núm. 10534/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destinació
de l'estalvi en virtut dels descomptes en el sou dels docents. 6902

S) RGE núm. 10535/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts
generals de 2014 (I). 6902

T) RGE núm. 10536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrar als malalts
greus i crònics. 6902

U) RGE núm. 10537/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a principi
d'ordinalitat. 6902

V) RGE núm. 10538/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pressuposts generals de 2014 (II). 6902

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 10253/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes per estimular
l'economia productiva. 6903

B) RGE núm. 10254/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions productives
de l'Estat. 6903

C) RGE núm. 10255/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Declaració
d'Obligació de Servei Públic. 6903

D) RGE núm. 10256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves rutes aèries
des dels aeroports de les Illes Balears. 6904

E) RGE núm. 10257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comitès de rutes
dels aeroports de les Illes Balears. 6904

F) RGE núm. 10264/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a criteri dels consells
escolars. 6904
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G) RGE núm. 10282/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma energètica.
6904

H) RGE núm. 10283/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció d'energies
renovables (I). 6904

I) RGE núm. 10284/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció d'energies
renovables (II). 6904

J) RGE núm. 10292/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes aèries en
temporada baixa. 6905

K) RGE núm. 10395/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret llei de
mobilitat intradministrativa (I). 6905

L) RGE núm. 10396/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret llei de
mobilitat intradministrativa (II). 6905

M) RGE núm. 10397/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a improvisació del Govern
(I). 6905

N) RGE núm. 10398/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a improvisació del Govern
(II). 6905

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 10408/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'autonomia del Parlament de les Illes Balears
(tramitació pel procediment d'urgència). 6905

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 10251/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Plans directors insulars de ports esportius. 6907

B) RGE núm. 10252/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la Declaració d'Obligació de Servei Públic de la ruta
aèria entre Menorca i Madrid. 6907

C) RGE núm. 10291/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment d'inversions per a les Illes Balears en els pressuposts
generals de l'Estat (tramitació pel procediment d'urgència). 6908

D) RGE núm. 10399/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció del sòl rústic. 6908

E) RGE núm. 10400/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la modificació de la Llei de mesures sanitàries contra
el tabaquisme. 6909

F) RGE núm. 10401/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció del canal de Mallorca i Cabrera. 6910

G) RGE núm. 10402/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de barris. 6910

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 1948/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a docents amb 25 anys
d'antiguitat. 6910

B) A les Preguntes RGE núm. 5560/13 i 5561/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a centre de
dia d'alzheimer de Ciutadella (I i II). 6911

C) A la Pregunta RGE núm. 5562/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a l'autonomia
i l'atenció a la dependència (I). 6911

D) A la Pregunta RGE núm. 5563/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a l'autonomia
i l'atenció a la dependència (II). 6911
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E) A la Pregunta RGE núm. 5571/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a política sociosanitària
(III). 6912

F) A la Pregunta RGE núm. 5574/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients de regulació
d'ocupació (I). 6912

G) A la Pregunta RGE núm. 5598/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pous de la finca des
Tancats. 6912

H) A la Pregunta RGE núm. 5668/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a canalització aigua dessalada
Menorca. 6913

I) A la Pregunta RGE núm. 5672/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a maltractament de les
persones amb dependència. 6913

J) A les Preguntes RGE núm. 5673/13, 5675/13, 5703/13, 5704/13, 5706/13 i 5707/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relatives a estratègies preventives de la dependència, a millorar la salut i la funcionalitat de les persones amb
dependència, a esperança de vida lliure de dependència de la ciutadania, a mesures per a la prevenció de la dependència, a autonomia
i prevenció de la dependència i a programes d'envelliment actiu i saludable. 6913

K) A la Pregunta RGE núm. 5676/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a suport a les cuidadores
no professionals. 6914

L) A la pregunta RGE núm. 5677/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programa de respir
familiar. 6914

M) A la Pregunta RGE núm. 5678/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció de la
dependència de ls dones. 6914

N) A la Pregunta RGE núm. 5693/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuaris del servei
d'allotjament d'urgència. 6914

O) A la Pregunta RGE núm. 5694/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuaris de la renda
mínima. 6914

P) A la Pregunta RGE núm. 5695/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuàries ajuda per
a les víctimes de violència de gènere. 6914

Q) A la Pregunta RGE núm. 5709/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a activitats preventives
de qualitat. 6914

R) A la Pregunta RGE núm. 5710/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programes i recursos
per a la formació de professionals. 6915

S) A la Pregunta RGE núm. 5711/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a atenció de la prevenció
de la dependència. 6915

T) A la Pregunta RGE núm. 5758/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a comissions
mixtes (IV). 6916

U) A la Pregunta RGE núm. 5824/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Consell Social de la
Llengua Catalana. 6916

V) A la Pregunta RGE núm. 5826/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a un terç d'anglès a les
escoles. 6916

X) A la Pregunta RGE núm. 5827/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a fusió d'IBANAT i
Espais de Natura. 6917

Y) A les Preguntes RGE núm. de la 6393/13 a 6395/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a comissió
vinculada al comitè de coordinació aeroportuària (I a III). 6917
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Z) A la Pregunta RGE núm. 6464/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a contractes de serveis
a l'àrea de benestar social. 6917

AA) A la Pregunta RGE núm. 6483/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Can Foradí (II). 6917

AB) A la Pregunta RGE núm. 6484/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Can Foradí (III).
6917

AC) A les Preguntes RGE núm. 6519/13 a 6524/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nombre
de documents de voluntats anticipades (I a VI). 6918

AD) A la Pregunta RGE núm. 6553/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Setmana Internacional de
Cine Europeu. 6918

AE) A les Preguntes RGE núm. 6584/13 i 6585/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cobrament
de noves taxes de llots. 6918

AF) A la Pregunta RGE núm. 6608/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes (XIII). 6918

AG) A la Pregunta RGE núm. 6609/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes (XIV). 6918

AH) A la Pregunta RGE núm. 6610/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes (XV). 6919

AI) A les Preguntes RGE núm. 6611/13 a 6614/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a aplicació
de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes (XVI a XIX).

6919

AJ) A la Pregunta RGE núm. 6615/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes (XX). 6919

AK) A la Pregunta RGE núm. 6618/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajuts econòmics
extraordinaris per necessitat social (I). 6919

AL) A la Pregunta RGE núm. 6619/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajuts econòmics
extraordinaris per necessitat social (II). 6919

AM) A la Pregunta RGE núm. 6620/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació de la tarifa
especial del peatge del Túnel de Sóller (I). 6919

AN) A la Pregunta RGE núm. 6621/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació de la tarifa
especial del peatge del Túnel de Sóller (II). 6920

AO) A la Pregunta RGE núm. 6622/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació de la tarifa
especial del peatge del Túnel de Sóller (III). 6920

AP) A la Pregunta RGE núm. 6640/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (V). 6920

AQ) A la Pregunta RGE núm. 6641/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (VI). 6920

AR) A les Preguntes RGE núm. 6552/13 i 6666/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
reducció de retribucions per baixa d'IT (VI) i a reintegrament de retribucions (VI). 6921

AS) A la Pregunta RGE núm. 6661/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reintegrament
de retribucions (I). 6921

AT) A la Pregunta RGE núm. 6662/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reintegrament
de retribucions (II). 6921
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AU) A la Pregunta RGE núm. 6663/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reintegrament
de retribucions (III). 6921

AV) A la Pregunta RGE núm. 6664/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reintegrament
de retribucions (IV). 6921

AX) A la Pregunta RGE núm. 6712/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 2. 6921

AY) A la Pregunta RGE núm. 6713/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 3. 6922

AZ) A la Pregunta RGE núm. 6714/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 4. 6922

BA) A la Pregunta RGE núm. 6715/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 5. 6922

BB) A la Pregunta RGE núm. 6716/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 6. 6922

BC) A la Pregunta RGE núm. 6739/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, maig
2013. 6923

BD) A la Pregunta RGE núm. 6751/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, maig
2013. 6923

BE) A la Pregunta RGE núm. 6786/13 i 6787/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a unitat canina
dels Bombers de Mallorca (3 i 4). 6923

BF) A la Pregunta RGE núm. 6797/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre d'estades
diürnes de Binissalem. 6923

BG) A la Pregunta RGE núm. 6804/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alts càrrecs en
serveis especials (II). 6924

BH) A la Pregunta RGE núm. 6805/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 6924

BI) A la Pregunta RGE núm. 6806/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies de la
Vicepresidència econòmica, Promoció Empresarial i Ocupació. 6924

BJ) A la Pregunta RGE núm. 6852/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (XX). 6925

BK) A la Pregunta RGE núm. 6853/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (XXI). 6925

BL) A la Pregunta RGE núm. 6854/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (XXII). 6925

BM) A les Preguntes RGE núm. 6855/13, 6856/13 i 6860/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reintegrament de retribucions (XVIII, XIX i XXIII). 6925

BN) A la Pregunta RGE núm. 6857/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reintegrament
de retribucions (XX). 6925

BO) A la Pregunta RGE núm. 6858/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reintegrament
de retribucions (XXI). 6926

BP) A la Pregunta RGE núm. 6859/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reintegrament
de retribucions (XXII). 6926

BQ) A la Pregunta RGE núm. 6861/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (XXIII). 6926

BR) A les Preguntes RGE núm. 7028/13 a 7094/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives, respectivament,
a inversions als municipis d'Alaior, Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià,
Campanet, Campos, Capdepera, Ciutadella de Menorca, Consell, Costitx, Deià, Eivissa, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn Gran,
Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Ferreries, Formentera, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Manacor,
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Mancor de la Vall, Maó, Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma de Mallorca, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sa
Pobla, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Santa
Eugènia, Santa Eulàlia des Riu, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son
Servera, Valldemossa i Vilafranca de Bonany. 6926

BS) A la Pregunta RGE núm. 7185/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Consell de
Cooperació. 6927

BT) A la Pregunta RGE núm. 7189/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a menors amb mesures
judicials (IV). 6927

BU) A la Pregunta RGE núm. 7190/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a menors amb mesures
judicials (V). 6927

BV) A la Pregunta RGE núm. 7193/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a gerent de S'Estel.
6927

BX) A la Pregunta RGE núm. 7196/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a mediació familiar
(II). 6927

BY) A la Pregunta RGE núm. 7197/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de servei de
Família (I). 6927

BZ) A la Pregunta RGE núm. 7198/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de servei de
Família (II). 6927

CA) A la Pregunta RGE núm. 7199/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de servei de
Menors (I). 6928

CB) A la Pregunta RGE núm. 7200/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de servei de
Menors (II). 6928

CC) A la Pregunta RGE núm. 7201/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Consell d'infància
i família (I). 6928

CD) A la Pregunta RGE núm. 7202/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Consell d'infància
i família (II). 6928

CE) A la Pregunta RGE núm. 7280/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (III). 6928

CF) A la Pregunta RGE núm. 7281/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (I). 6928

CG) A la Pregunta RGE núm. 7283/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (III). 6929

CH) A les Preguntes RGE núm. 7342/13, 7345/13, 7348/13 i 7351/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, relatives a reducció voluntària del complement específic (I, IV i VII) i compatibilitat per dur a terme una altra activitat (III).

6929

CI) A la Pregunta RGE núm. 7343/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a reducció
voluntària del complement específic (II). 6929

CJ) A la Pregunta RGE núm. 7344/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a reducció
voluntària del complement específic (III). 6929

CK) A la Pregunta RGE núm. 7346/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a reducció
voluntària del complement específic (V). 6930
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CL) A la Pregunta RGE núm. 7347/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a reducció
voluntària del complement específic (VI). 6930

CM) A la Pregunta RGE núm. 7349/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a compatibilitat
per dur a terme una altra activitat (I). 6930

CN) A les Preguntes RGE núm. 7350/13 i 7353/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (II i V). 6930

CO) A la Pregunta RGE núm. 7352/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a compatibilitat
per dur a terme una altra activitat (IV). 6931

CP) A la Pregunta RGE núm. 7354/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a reducció
voluntària del complement específic (VIII). 6931

CQ) A la Pregunta RGE núm. 7355/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a reducció
voluntària del complement específic (IX). 6931

CR) A la Pregunta RGE núm. 7356/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a reducció
voluntària del complement específic (X). 6931

CS) A les Preguntes RGE núm. 7363/13, 7371/13, 7379/13, 7387/13 i 7395/13 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló
i Bennàssar, relatives a reducció voluntària del complement específic en la Conselleria de Turisme i Esports (I a III) i a compatibilitat
per dur a terme una altra activitat en la Conselleria de Turisme i Esports (I i II). 6932

CT) A les Preguntes RGE núm. 7399/13 a 7404/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
reducció voluntària del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III a VIII). 6932

CU) A les Preguntes RGE núm. 7439/13 a 7441/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat  Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE als
hospitals públics (I a III). 6932

CV) A la Pregunta RGE núm. 7442/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a Verge de Lluc
(I). 6932

CX) A la Pregunta RGE núm. 7444/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
(I). 6932

CY) A la Pregunta RGE núm. 7498/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte de
restauració de la pedrera Riera-Roig. 6932

CZ) A les Preguntes RGE núm. 7499/13 i 7500/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a Pla
especial de protecció de Ses Feixes d'es Prat de Vila (Eivissa) i a modificació puntual núm. 2 del PGOU d'Eivissa. 6933

DA) A les Preguntes RGE núm. 7506/13 i 7507/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a
activitat complementària del mercat artísticoartesanal Can i reforma IDAM de Sant Antoni de Portmany. 6933

DB) A la Pregunta RGE núm. 7508/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a millora soterrament
i ampliació de xarxes MT i BT Sant Antoni de Portmany. 6933

DC) A la Pregunta RGE núm. 7509/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a camp de futbol, pista
poliesportiva i dues pistes de tennis a Santa Gertrudis. 6933

DD) A la Pregunta RGE núm. 7517/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a hotel rural a la finca
Can Cosmi d'en Vic. 6933

DE) A la Pregunta RGE núm. 7525/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a hotel rural a la finca
fruitera. 6933

DF) A la Pregunta RGE núm. 7551/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a voluntat anticipada.
6933

DG) A la Pregunta RGE núm. 7552/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a voluntat anticipada
2. 6934
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DH) A la Pregunta RGE núm. 7570/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda pública
president. 6934

DI) A la Pregunta RGE núm. 7571/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda pública
president (II). 6934

DJ) A la Pregunta RGE núm. 7572/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda pública
president (III). 6934

DK) A les Preguntes RGE núm. 7784/13, 7820/13, 7829/13, 7838/13, 7850/13, 7856/13, 7878/13, 7887/13, 7896/13 i 7905/13
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb contractació laboral Conselleria de Turisme i Esports
(6, 8 a 10 i 12 a 15). 6934

DL) A la Pregunta RGE núm. 7585/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE juny 2013.
6934

DM) A la Pregunta RGE núm. 7979/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (I). 6935

DN) A la Pregunta RGE núm. 7987/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'Administració
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (I). 6935

DO) A la pregunta RGE núm. 7988/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'Escola Balear d'Administració Pública (I). 6935

DP) A la pregunta RGE núm. 7989/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears(ESADIB) (I). 6935

DQ) A la pregunta RGE núm. 7994/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (I) 6936

DR) A la pregunta RGE núm. 7996/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'ATB (I). 6936

DS) A la Pregunta RGE núm. 8008/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de Multimèdia de les Illes Balears, SA (I). 6936

DT) A la Pregunta RGE núm. 8013/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'Administració
de Ràdio de les Illes Balears, SA (I). 6936

DU) A la pregunta RGE núm. 8015/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (I). 6936

DV) A la Pregunta RGE núm. 8019/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'Administració
de Televisió de les Illes Balears, SA (I). 6937

DX) A la Pregunta RGE núm. 8024/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'agència de turisme de les Illes Balears (II). 6937

DY) A la Pregunta RGE núm. 8030/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'Administració
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (I). 6937

DZ) A la Pregunta RGE núm. 8032/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (II). 6937

EA) A la Pregunta RGE núm. 8037/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (II). 6937

EB) A la Pregunta RGE núm. 8039/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'ATB (II). 6937

EC) A la Pregunta RGE núm. 8052/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
del Palau de Congressos de Palma, SA (II). 6937
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ED) A la Pregunta RGE núm. 8054/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
del Ports de les Illes Balears (II). 6938

EE) A la Pregunta RGE núm. 8056/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'Administració
de Ràdio de les Illes Balears, SA (II). 6938

EF) A la Pregunta RGE núm. 8058/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (I). 6938

EG) A la Pregunta RGE núm. 8062/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'Administració
de Televisió de les Illes Balears, SA (II). 6938

EH) A la Pregunta RGE núm. 8066/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les  Illes Balears (AQUIB) (I). 6939

EI) A les Preguntes RGE núm. 8071/13, 8113/13, 8156/13 i 8199/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a cost dels consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (I, II, III i IV). 6939

EJ) A la Pregunta RGE núm. 8073/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (II). 6939

EK) A la Pregunta RGE núm. 8074/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (I) 6939

EL) A la Pregunta RGE núm. 8075/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (I). 6939

EM) A la Pregunta RGE núm. 8082/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (I). 6939

EN) A les Preguntes RGE núm. 8092/13, 8134/13, 8177/13 i 8220/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a cost dels consells d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (I a IV). 6939

EO) A la Pregunta RGE núm. 8094/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (I). 6940

EP) A les Preguntes RGE núm. 8095/13, 8137/13, 8180/13 i 8223/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a cost dels consells d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA (I, II, III i IV). 6940

EQ) A la pregunta RGE núm. 8097/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (I). 6940

ER) A la Pregunta RGE núm. 8099/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (I). 6940

ES) A la Pregunta RGE núm. 8101/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (I). 6940

ET) A la Pregunta RGE núm. 8105/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (I). 6941

EU) A la Pregunta RGE núm. 8107/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (II). 6941

EV) A la Pregunta RGE núm. 8108/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les  Illes Balears (AQUIB) (II). 6941

EX) A la Pregunta RGE núm. 8115/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (II). 6941

EY) A la Pregunta RGE núm. 8116/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (II). 6941
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EZ) A la Pregunta RGE núm. 8117/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (II). 6941

FA) A la Pregunta RGE núm. 8122/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió d'Emergències  de les Illes Balears (GEIBSAU) (II). 6941

FB) A la Pregunta RGE núm. 8124/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (II). 6942

FC) A la Pregunta RGE núm. 8136/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (II). 6942

FD) A la Pregunta RGE núm. 8139/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (II). 6942

FE) A la Pregunta RGE núm. 8141/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (II). 6942

FF) A la pregunta RGE núm. 8143/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (II). 6942

FG) A la Pregunta RGE núm. 8147/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (II). 6942

FH) A la Pregunta RGE núm. 8150/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (III). 6943

FI) A la Pregunta RGE núm. 8151/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les  Illes Balears (AQUIB) (III). 6943

FJ) A la Pregunta RGE núm. 8158/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'Administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (III). 6943

FK) A la Pregunta RGE núm. 8159/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear de l'Administració Pública (III). 6943

FL) A la Pregunta RGE núm. 8160/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les  Illes Balears (ESADIB) (III). 6944

FM) A la Pregunta RGE núm. 8167/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (III). 6944

FN) A la Pregunta RGE núm. 8179/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (III). 6944

FO) A la Pregunta RGE núm. 8182/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (III). 6944

FP) A la Pregunta RGE núm. 8184/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (III). 6944

FQ) A la Pregunta RGE núm. 8186/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (III). 6944

FR) A la Pregunta RGE núm. 8190/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (III). 6945

FS) A la Pregunta RGE núm. 8193/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (IV). 6945

FT) A la Pregunta RGE núm. 8194/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les  Illes Balears (AQUIB) (IV). 6945
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FU) A la Pregunta RGE núm. 8201/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (IV). 6945

FV) A la pregunta RGE núm. 8202/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear de l'Administració Pública (IV). 6945

FX) A la Pregunta RGE núm. 8203/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les  Illes Balears (ESADIB) (IV). 6945

FY) A la Pregunta RGE núm. 8210/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (IV). 6946

FZ) A la Pregunta RGE núm. 8222/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (IV). 6946

GA) A la pregunta RGE núm. 8225/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (IV). 6946

GB) A la Pregunta RGE núm. 8227/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (IV). 6946

GC) A la Pregunta RGE núm. 8233/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (IV). 6946

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 10293/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 8012/12. 6947

B) RGE núm. 10294/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 9237/12. 6947

C) RGE núm. 10333/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, sobre els fets ocorreguts en el centre Es Pinaret. 6947

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10221/13, 10226/13, 10232/13
i 10235/13. 6947

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 4434/13, relativa a retirada del Projecte de llei de
millora de la qualitat educativa (LOMQE). 6947

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2013/13. 6948

D) Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 444/13. 6948
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 377/13, relativa a millor finançament de
Balears i més inversions per part del Govern de l'Estat, amb
les esmenes RGE núm. 10120/13 i 10146/13, del Grup
Parlamentari Socialista, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern

de les Illes Balears en la seva constant reivindicació d’una
millora substancial en el finançament de la nostra comunitat
autònoma i insta el Govern central a treballar per tal que les
Illes Balears aconsegueixin de l’Estat un finançament per càpita
que estigui, com a mínim, en la mitjana nacional.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant una nova llei de finançament
de les comunitats autònomes que modifiqui l’actual finançament
que s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears felicita el Govern de les
Illes Balears i, en particular, el seu president, per haver
aconseguit el compromís del Govern de l’Estat de pagament de
92 milions d’euros dins l’any 2013, corresponent al conveni de
carreteres, un import que el govern del Sr. Rodríguez Zapatero
es va negar a pagar i el govern del Sr. Francesc Antich a
reclamar, a pesar d’haver-hi dues sentències judicials
favorables.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat la millora de
l’actual sistema de finançament autonòmic i a reclamar-li
l’aplicació de tots els acords actuals lligats a aquest."

A la seu del Parlament, 8 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 1

d'octubre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9678/13,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del
Govern.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria
Camps i Bosch.

Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Antoni Alorda i la
Sra. Joana Maria Camps.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9930/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a deficiències als hospitals públics.
(BOPIB núm. 116, de 27 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9931/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prestacions per a la
dependència. (BOPIB núm. 116, de 27 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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9932/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a planificació d'infraestructures
elèctriques. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9946/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a seguretat jurídica del TIL. (BOPIB núm.
116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9947/13, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a autopistes de l'educació. (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9941/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de la política
educativa del Govern (I). (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9943/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de la política
educativa del Govern (III). (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9944/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de la política
educativa del Govern (IV). (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9934/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions per a la capacitació del
professorat en llengua anglesa. (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9942/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conseqüències de la política educativa del
Govern (II). (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9939/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obligacions econòmiques amb el Consell
Insular de Formentera. (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9933/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Luis C. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions de l'activitat del
sector xàrter nàutic. (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9935/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a endeutament de la comunitat
autònoma. (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9937/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions i actuacions en
matèria de prevenció d'incendis. (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, ;e4di Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9938/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència a la fira Top Resa de
París. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
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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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9936/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació de la unitat d'oncologia
i medicina palAliativa de l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
116, de 27 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 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9940/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió per tal de tractar la
proposta de reducció de despesa parlamentària. (BOPIB núm.
116, de 27 de setembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9929/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a manifestació per una educació de
qualitat. (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 9945/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de la política
educativa del Govern (V). (BOPIB núm. 116, de 27 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'octubre de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 9819/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs 2013-2014
a les Illes Balears.(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de
2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8694/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als
directors dels centres de secundària de Menorca cessats per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

amb motiu del quarantè aniversari de la creació del Font
Polisari.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
d'octubre de 2013, aprovà la Declaració institucional del
Parlament de les Illes Balears amb motiu del quarantè aniversari
de la creació del Font Polisari, amb el text que es transcriu a
continuació:

"L’any 2013 es commemora el 40è aniversari de la creació,
l’any 1973, del Front Polisari, que es va constituir per
aconseguir la independència nacional del Sàhara a través d’una
descolonització d’Espanya.

El conflicte del Sàhara continua sense resoldre’s i continua
sent, al conjunt del continent africà, l’única excolònia que no ha
passat per un procés d'excolonització que la dugués a l’exercici
de la sobirania.

El Parlament de les Illes Balears, quan ja fa més de 36 anys
que el poble sahrauí espera de la comunitat internacional una
solució justa i pacífica a la situació sense sortida a què la
història l’ha portat, conscient de la responsabilitat històrica,
legal i política que l'Estat espanyol té amb la situació al Sàhara
Occidental i de cara a promoure i reforçar l'amistat amb el poble
sahrauí:

Primer. Manifesta el seu suport al dret del poble saharià a
l’autodeterminació en el marc de recerca de solucions
pacifiques al conflicte en els termes establerts a la Carta de les
Nacions Unides, tal com ve reconeixent de manera permanent
des de fa dècades l'ONU, la Unió Europea i el conjunt de la
comunitat internacional, amb totes les garanties de llibertat,
seguretat i transparència.

Segon. Insta el Govern de l’Estat a promoure totes les
iniciatives polítiques necessàries dirigides a facilitar el dret
legítim del poble sahrauí a la seva autodeterminació.

Tercer. Reitera la seva denúncia de la greu situació de
violacions dels drets humans que es viu al Sàhara ocupat i
expressa el seu convenciment que el conflicte no té altra solució
que la plena aplicació de la legalitat internacional.

Quart. SolAlicita al Govern de l’Estat espanyol que atorgui
un estatus diplomàtic a la representació del Front Polisari com
a legítim representant del poble sahrauí, així reconegut per
l’ONU.

Cinquè. Demana al Govern de l’Estat Espanyol que
promogui en el Consell de Seguretat de l’ONU, la incorporació
en el manament de la MINURSO de competències en matèria
de drets humans en el Sàhara.

I sisè. Insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat que intensifiqui i ampliï, en la mesura de les seves
possibilitats, la cooperació humanitària amb el poble sahrauí
atesa la crisi alimentària que actualment pateixen els
campaments de Tindouf.”

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva
La presidenta:
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 de Cultura, Educació i Esports 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.
8382/13, relativa a ampliació del programa d'auxiliars de
conversa en llengua estrangera, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a l’ampliació del programa auxiliars de conversa
en llengua estrangera per tal que tot l’alumnat que cursi
assignatures en una tercera llengua pugui tenir-hi accés ja durant
el curs 2013-2014.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sufragar les despeses que els auxiliars de
conversa suposin per als centres educatius."

A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2013, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8429/13,
relativa a reforma tributària, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

reformar l’actual sistema tributari espanyol i dóna suport al
Govern de l’Estat per a la creació d’una comissió d’experts amb
l’objectiu d’analitzar l’actual sistema fiscal i fer-ne propostes de
millora.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a escometre, a la major brevetat possible, la reforma tributària,
escoltant les conclusions de la comissió d’experts, amb
l’objectiu d’aconseguir un sistema tributari més senzill i neutral
que garanteixi la suficiència d’ingressos i que potenciï
l’eficiència de l’economia i el desenvolupament social."

A la seu del Parlament, 1 d'octubre 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 de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 d'octubre de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 8379/13, relativa al
desenvolupament de la central de compres del Servei Balear de
Salut de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut de les Illes Balears a continuar treballant intensament en
la posada en funcionament de la Central de Compres del Servei
Balear de Salut, amb l’objectiu de centralitzar la compra de
productes sanitaris i d’unificar els catàlegs de productes de
farmàcia hospitalària i d’implantologia per tal de potenciar
l’estalvi econòmic i el manteniment de la qualitat dels
productes."

A la seu del Parlament, 8 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 5097/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
llengua "baléà". (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 6471/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a  plataforma del pacte social per l'educació. (BOPIB
núm. 103, de 14 de juny 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 6472/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a  plataforma del pacte social per l'educació, 2. (BOPIB
núm. 103, de 14 de juny 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 6473/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a  pacte social per l'educació. (BOPIB núm. 103, de 14
de juny 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1429/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement de la tasca de
les APIMAS als centres docents com a part important de la
comunitat educativa. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3959/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a reconsideració de nous concerts
educatius. (BOPIB núm. 96, de 24 d'abril 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 8444/13, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a auditoria del deute i deute ilAlegítim de la CAIB.
(BOPIB núm. 110, de 30 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 2 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 8698/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a anticonceptius de darrera generació. (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost 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 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 10281/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política en referència a les inversions reconegudes
per l'Estatut d'Autonomia (tramitació pel procediment
d'urgència). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).
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Palma, a 9 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 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política en referència a les inversions reconegudes per
l'Estatut d'Autonomia.

Política en referència a les inversions reconegudes per l'Estatut
d'Autonomia.

Motivació de la urgència: Atès que el 2014 finalitza el termini
per a l'establiment de les inversions estatutàries a les Illes
Balears i tenint en compte que al llarg d'aquesta legislatura no
se n'ha materialitzat cap; atès que de nou els pressuposts de
2014 deixen a les Illes Balears a la cua de les inversions, el
Grup Parlamentari Socialista en solAlicita el procediment
d'urgència.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la seva política en referència a les inversions
reconegudes per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 10336/13, del Grup Parlamentari MÉS,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9678/13, relativa a
política educativa del Govern. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

Palma, a 9 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 9678/13,
relativa a política educativa del Govern, la moció següent.

Educació a les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears deplora l'actitud
provocadora i prepotent que ha mantingut el Govern de les Illes
Balears en el conflicte amb la comunitat educativa i insta el
Govern a rectificar, disculpar-se i depurar les responsabilitats
polítiques escaients.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar d'immediat la normalitat a les aules i
constata que, des de l'enfrontament, no s'avança en la millora
educativa.

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix la magnitud
històrica de la mobilització ciutadana de dia 29 de setembre a
favor de l’educació pública, consensuada i de qualitat, i insta el
Govern a atendre les seves demandes, començant per la
derogació del Decret llei en matèria de tractament de llengües
a l'ensenyament.

4. El Parlament de les Illes Balears expressa el suport
institucional i el reconeixement a la tasca dels docents i de les
associacions de mares i pares. El Parlament de les Illes Balears
deplora els atacs al prestigi de la funció docent.

Així mateix, el Parlament expressa la seva gratitud i
reconeixement a la comunitat escolar per la seva magnífica
tasca de cohesió social duta a terme tots aquests anys enmig
d'una revolució demogràfica i amb recursos insuficients.

5. El Parlament de les Illes Balears expressa i exigeix un
escrupolós respecte a la llibertat de decisió dels pares i mares de
les Illes Balears respecte de les mobilitzacions en favor de
l'educació. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
considera intolerable que s'hagi qüestionat la custòdia dels pares
per colAlaborar en l'assoliment dels objectius pretesos en la vaga
indefinida o encomanar llistats d'alumnes absents amb finalitats
fiscalitzadores, i insta el Govern de les Illes Balears a una
rectificació pública i a depurar responsabilitats polítiques.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a respectar el paper
democràtic dels consells escolars en els centres i, en concret, en
la llibertat d'aprovació del projecte educatiu i lingüístic de
centre. En aquest sentit, el marge d'autonomia i llibertat dels
colAlegis públics no serà en cap cas inferior al reconegut per als
centres concertats.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure un acord amb la comunitat educativa, sota els auspicis
de la Universitat de les Illes Balears, per aconseguir una millora
en l'aprenentatge escolar de l'anglès que garanteixi un
coneixement suficient al final de l'educació obligatòria. L'acord
hauria d'incloure iniciatives més enllà de l'àmbit escolar, com
ara l'emissió de programes en versió original per la televisió
pública de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera
d'Educació i Cultura a contestar les preguntes plantejades a la
interpelAlació de la qual treu causa la moció. En concret, el cost
de la campanya de publicitat sobre el TIL i el nombre de centres
que no compten amb projecte lingüístic adaptat al TIL aprovat
per la Conselleria.
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9. El Parlament de les Illes Balears declara que la llengua
catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ha de ser
llengua vehicular de l’aprenentatge i ha de jugar un paper
central en la cohesió comunitària. El Parlament insta el Govern
de les Illes Balears a adoptar les mesures escaients, des del
consens amb la comunitat educativa, per garantir el
coneixement de les llengües oficials i un nivell suficient
d'anglès al final de l'educació obligatòria.

10. El Parlament de les Illes Balears es compromet a
promoure instituts de democràcia directa i de participació que
permetin una participació decisiva de la societat en la
determinació de l'agenda política i la presa d'acords.

El Parlament proclama que la democràcia no pot consistir en
l'elecció d'una dictadura cada quatre anys.

Així mateix, el Parlament considera tràmits substancials de
participació, i no mers requisits de forma, la consulta de les
normes educatives al consell escolar i al consell consultiu i
comparteix el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia
quan afirma: “mayores y más graves daños se derivan del
mantenimiento de la aplicación del anexo (del Decret TIL) y de
sus actos de aplicación (les instruccions) ante la apariencia de
su nulidad, ya que conllevaría un grave quebranto a los pilares
del Estado de derecho.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar, com a mínim, els nivells de despesa
educativa i de docents en actiu del curs 2010/2011. En concret,
insta el Govern a davallar la ràtio d'alumnes per aula, recuperar
els programes d'atenció a la diversitat, convocar enguany les
beques de menjador del present curs, i incrementar efectivament
els recursos per a l'aprenentatge de l'anglès.

12. El Parlament de les Illes Balears assumeix la crítica a
l'abús de decrets lleis convalidats en aquesta legislatura
expressada pel Tribunal Superior de Justícia i es compromet a
rectificar aquesta perversa pràctica i, en concret, a derogar el
Decret llei en matèria educativa al qual feia referència el
tribunal.

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10153/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Mesa del Turisme (I). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10154/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Mesa del Turisme (II). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10155/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Mesa del Turisme (III). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a cooperatives societats agràries (I). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a cooperatives societats agràries (II). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a cooperatives societats agràries (III). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10165/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (I). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10166/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (II). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10167/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (III). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10168/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (IV). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10169/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (V). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10170/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (VI). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10171/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (VII). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10172/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (VIII). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10173/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (IX). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10174/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (X). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10175/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XI). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10176/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XII). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10177/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XIII). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10178/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XIV). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10179/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XV). (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10180/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (I). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10181/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (II). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10182/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (III). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10183/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (IV). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10184/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (I). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10185/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (II). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10186/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (III). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10187/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (IV). (Mesa de
9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10188/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats en totes les unitats del 1r curs
d'educació primària. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els municipis de les Illes. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10242/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon de
sanejament (I). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10243/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon de
sanejament (II). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10244/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
de llots (I). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10245/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
de llots (II). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10246/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
de llots (III). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10247/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
de llots (IV). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10248/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autoritzacions de trasllat de RSU (I). (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10250/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autoritzacions de trasllat de RSU (II). (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10276/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plaques del
gens honorable Jaume Matas. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10278/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a document de
criteris adreçat al Ministeri d'Indústria (data). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10339/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla de dinamització comercial. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (I). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10341/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (II). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (III). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10343/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (IV). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10344/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (V). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10345/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (VI). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10346/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (VII). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10347/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (VIII). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10348/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (IX). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10349/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament de la farmàcia hospitalària (X). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10350/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (I).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10351/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (II).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10352/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (III).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10353/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (IV).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10354/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (V).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10355/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (VI).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10356/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (VII).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10357/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
(VIII). (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10358/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (IX).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10359/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (X).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10360/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (XI).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10361/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (XII).
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10362/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica. (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10363/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa. (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10364/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries. (Mesa de 9 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10366/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vigilància
d'espais naturals de rellevància marina. (Mesa de 9 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10367/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recursos
humans a la Serra de Tramuntana. (Mesa de 9 d'octubre de
2013).
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RGE núm. 10368/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resolucions de
restauració del medi. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10369/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncies a
fiscalia o jutjats per delicte mediambiental. (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10370/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistemes de
qualitat mediambiental al sector hoteler. (Mesa de 9 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10371/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació dels
inspectors de Turisme en matèria de qualitat. (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10372/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació dels
inspectors de Turisme en matèria de gestió mediambiental.
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10373/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a personal
instructor de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10386/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi
del creixement previst del sector portuari. (Mesa de 9 d'octubre
de 2013).

Palma, a 9 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 escrita.

Mesa de Turisme (I).

Quina és la relació d'acords presos a la Mesa del Turisme de
Mallorca, Menorca i Eivissa?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesa del Turisme (II).

Quina és la relació d'assistents a cada una de les reunions
dutes a terme a la Mesa del Turisme a les diferents illes?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesa del Turisme (III).

Quin és el nivell de consecució dels acords presos a les
meses de Batlles pel Turisme?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions a cooperatives, societats agràries (I).

Quines cooperatives, societats agràries de transformació o
empreses participades pel Govern o empreses públiques
dependents dels Govern (detallant nom i NIF) han rebut
subvencions o aportacions econòmiques de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori o de les seves empreses
dependents durant l'any 2011?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions a cooperatives, societats agràries (II).

Quines cooperatives, societats agràries de transformació o
empreses participades pel Govern o empreses públiques
dependents dels Govern (detallant nom i NIF) han rebut
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subvencions o aportacions econòmiques de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori o de les seves empreses
dependents durant l'any 2012?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions a cooperatives, societats agràries (III).

Quines cooperatives, societats agràries de transformació o
empreses participades pel Govern o empreses públiques
dependents dels Govern (detallant nom i NIF) han rebut
subvencions o aportacions econòmiques de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori o de les seves empreses
dependents durant l'any 2013?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (I).

Quin és el nombre total d'alumnes matriculats que cursen
actualment 4t d'educació infantil al centre educatiu Aladern?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (II).

Quin és el nombre total d'alumnes matriculats que cursen
actualment 5è d'educació infantil al centre educatiu Aladern?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (III).

Quin és el nombre total d'alumnes matriculats que cursen
actualment 6è d'educació infantil al centre educatiu Aladern?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (IV).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 4t curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar A de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (V).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 4t curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar B de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (VI).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 4t curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar C de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (VII).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 4t curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents d'altres
zones escolars?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (VIII).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 5è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar A de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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 escrita.

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (IX).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 5è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar B de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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 escrita.

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (X).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 5è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar C de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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 escrita.

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XI).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 5è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents d'altres
zones escolars?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XII).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 6è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar A de Palma?
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Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XIII).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 6è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar B de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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 escrita.

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XIV).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 6è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents de la
zona escolar C de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aladern (XV).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 6è curs
d'educació infantil al centre educatiu Aladern procedents d'altres
zones escolars?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (I).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Aixa, procedents de la zona escolar A de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (II).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Aixa, procedents de la zona escolar B de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (III).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Aixa, procedents de la zona escolar C de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (IV).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Aixa, procedents d'altres zones escolars?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (I).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Llaüt, procedents de la zona escolar A de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (II).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Llaüt, procedents de la zona escolar B de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (III).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Llaüt, procedents de la zona escolar C de Palma?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (IV).

Quin és el nombre d'alumnes matriculats actualment en el 1r
curs d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Llaüt, procedents d'altres zones escolars?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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.

Alumnes matriculats en totes les unitats del 1r curs d'educació
primària.

Quin és el nombre total d'alumnes matriculats actualment en
totes les unitats del 1r curs d'educació primària, concertades i
sense concertar?

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb els municipis de les Illes.

Quin és el deute actual del Govern de les Illes Balears amb
cada un dels 67 municipis de les Illes Balears? Detallant
municipi i quantitat.
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Palma, a 1 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cànon de sanejament (I).

Quin és l'augment aplicat al cànon de sanejament per a
l'exercici 2013?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cànon de sanejament (II).

Quin és l'augment aplicat al cànon de sanejament previst per
a l'exercici 2014?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tractament de llots (I).

Està en converses la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb el Consell de Mallorca per abonar a la
institució insular l'import del tractament de llots d'anys
anteriors?

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

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 escrita.

Tractament de llots (II).

Quina quantitat haurà d'abonar el Govern al Consell de
Mallorca per concepte de l'import del tractament de llots d'anys
anteriors?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tractament de llots (III).

Quina quantitat haurà d'abonar el Govern al Consell de
Mallorca per concepte de l'import del tractament de llots de
l'any 2013?

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

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

Tractament de llots (IV).

Quina quantitat ha previst abonar el Govern al Consell de
Mallorca per concepte de l'import del tractament de llots per a
l'any 2014?

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

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Autoritzacions de trasllat de RSU (I).

Quantes autoritzacions de trasllat de RSU codi LER
19.12.10 i 19.12.12 per ser incinerat a les instalAlacions de Son
Reus s'estan tramitant des de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori?

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

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

Autoritzacions de trasllat de RSU (II).

Quines són les entitats subministradores per qui des de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori s'estan
tramitant les autoritzacions de trasllat de RSU codi LER
19.12.10 i 19.12.12 per ser incinerat a les instalAlacions de Son
Reus?

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

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

Plaques del gens honorable Jaume Matas.

Quan pensa el Govern retirar les plaques inaugurals a
edificis públics de la CAIB a nom de personatges involucrats en
casos de corrupció, com la de Jaume Matas a les instalAlacions
d'IB3?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

Document de criteris adreçat al Ministeri d'Indústria (data).

Al Plenari del Parlament del passat 1 d'octubre el conseller
d'Economia i Competitivitat va dir que el Govern havia adreçar

al ministeri un document de "criteris" per avalar el projecte
anunciat de nova connexió de cable de subministrament elèctric
anunciada fa uns dies, i presentada pel ministeri a la Comissió
Nacional d'Energia (CNE).

Amb quina data va remetre aquest document de criteris el
Govern al ministeri?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Pla de dinamització comercial.

Quants de municipis de les Illes Balears s'han acollit a un
pla de dinamització comercial?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

Copagament de farmàcia hospitalària (I).

Quin estalvi preveu obtenir la Conselleria de Salut amb el
nou copagament als fàrmacs que són administrats de manera
ambulatòria a les farmàcies dels hospitals públics?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament de farmàcia hospitalària (II).

Quin nombre de persones amb malalties cròniques greus
preveu la Conselleria de Salut que es veurà afectat pel nou
copagament als fàrmacs que són administrats de manera
ambulatòria a les farmàcies dels hospitals públics?
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Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament de farmàcia hospitalària (III).

Quines raons justifiquen la decisió d'imposar el nou
copagament als fàrmacs que són administrats de manera
ambulatòria a les farmàcies dels hospitals públics?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament de farmàcia hospitalària (IV).

Quins informes i/o estudis avalen la decisió d'imposar el nou
copagament als fàrmacs que són administrats de manera
ambulatòria a les farmàcies dels hospitals públics?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament de farmàcia hospitalària (V).

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament als
fàrmacs que són administrats de manera ambulatòria a les
farmàcies dels hospitals públics contribuirà a racionalitzar el seu
consum?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Copagament de farmàcia hospitalària (VI).

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament als
fàrmacs que són administrats de manera ambulatòria a les
farmàcies dels hospitals públics serveix com a instrument de
finançació addicional?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Copagament de farmàcia hospitalària (VII).

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament als
fàrmacs que són administrats de manera ambulatòria a les
farmàcies dels hospitals públics pot dificultar l'accés a aquests
fàrmacs i imposar barreres al tractament?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Copagament de farmàcia hospitalària (VIII).

Considera la Conselleria de Salut necessari modular la
demanda dels medicaments afectats pel nou copagament als
fàrmacs que són administrats de manera ambulatòria a les
farmàcies dels hospitals públics?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament de farmàcia hospitalària (IX).

Ha calculat la Conselleria de Salut el cost que suposarà la
implementació del nou copagament als fàrmacs que són
administrats de manera ambulatòria a les farmàcies dels
hospitals públics, és a dir, la implementació d'estructures de
cobrament a un sistema públic que no està habilitat per a això?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Copagament de farmàcia hospitalària (X).

Ha incorporat el Govern d'Espanya les alAlegacions dels
professionals sanitaris al projecte de reforma de la Cartera
bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, on
es modifiquen les condicions de finançació dels medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica del SNS mitjançant
l'aportació de l'usuari?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (I).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 al 30 de
setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

IVE (II).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de
2013 al 30 de setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (III).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de
2013 al 30 de setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (IV).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut des de dia 1 de gener de
2013 al 30 de setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (V).

Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut el mes de setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (VI).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada, des de dia
1 de gener de 2013 al 30 de setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (VII).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de
2013 al 30 de setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (VIII).

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

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (IX).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per clínica
privada, des de dia 1 de gener de 2013 al 30 de setembre de
2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (X).

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per clínica privada,
des de dia 1 de gener de 2013 al 30 de setembre de 2013?

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (XI).

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

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (XII).

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

Palma, a 3 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital de
Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 30 de setembre de 2013.

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a consulta externa.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital de Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital
de Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital
de Formentera) i per especialitats a dia 30 de setembre de 2013.

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a proves complementàries.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital de
Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
prova complementària a dia 30 de setembre de 2013.

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vigilància d'espais de rellevància marina.

Quins recursos destina la conselleria a la vigilància dels
espais de rellevància marina de les Illes Balears?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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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.

Recursos humans a la Serra de Tramuntana.

De quin personal actiu disposen la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori i les seves empreses públiques per a
la gestió tècnica del paratge natural de la Serra de Tramuntana,
la seva vigilància i protecció?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Resolucions de restauració del medi.

Quantes resolucions ha dictat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori des de gener de 2012 fins a la data que
contemplin la restauració del medi natural? De quantes en pot
certificar el compliment?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Denúncies a fiscalia o jutjats per delicte mediambiental.

Quantes denúncies dels agents de Medi Ambient per
construccions no autoritzades a espais protegits ha tramitat la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori? Quantes
n'ha derivat a la fiscalia o als jutjats?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Sistemes de qualitat mediambiental al sector hoteler.

Quin seguiment fa la Conselleria de Turisme de la
certificació de qualitat mediambiental dels establiments hotelers
de les Illes Balears?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Formació dels inspectors de Turisme en matèria de qualitat.

Quina formació reben els inspectors de Turisme de la CAIB
en relació amb les normes associades a la ISO 9000?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Formació dels inspectors de Turisme en matèria de gestió
mediambiental.

Quina formació reben els inspectors de Turisme de la CAIB
en relació amb la ISO 14000 o altres certificacions en matèria
de qualitat ambiental pel que fa als establiments i a les activitats
turístiques de Illes Balears?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.
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Personal instructor de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

Quin personal actiu dedica en l'actualitat la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la instrucció
d'expedients sancionadors? (Desglossau per serveis, si és el cas:
residus, medi natural, etc.)

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Estudi del creixement previst del sector portuari.

En quina situació administrativa i tècnica es troba l'estudi
del creixement previst del sector portuari quant a la demanda
d'instalAlacions portuàries per a un període perllongat d'entorn
de 25 anys previst en els pressuposts per a l'any 2013 de la
Conselleria de Turisme vinculat al seu programa 514B Gestió
de les instalAlacions portuàries?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10407/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a passes del
Govern i conflicte educatiu. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10409/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suspensió de la vaga indefinida. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10410/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència del Tribunal Constitucional sobre el català a
l'Administració Pública de les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10411/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
tant d'alumnat com de docents. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10517/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
modificació del Decret Llei 5/2013. (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10518/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a maltractament
a les Illes Balears mitjançant els Pressuposts generals de
l'Estat. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10521/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a infraestructures educatives a l'illa de Menorca. (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10522/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de
les activitats a les sales de festes. (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10523/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Comissió d'internacionalització. (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a comitès de coordinació aeroportuària. (Mesa de 9 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10525/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de les vendes en el comerç minorista. (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10526/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
I Fòrum de turisme i natura. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10527/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'igualtat de l'empleat públic. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tributs cedits per l'Estat. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10529/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
control de la seguretat per als consumidors dels productes
industrials en el mercat. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10530/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolució del Parlament de Catalunya en relació amb les
iniciatives legislatives del Parlament de les Illes Balears.
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10533/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes
de fracàs escolar i abandonament prematur a les Illes Balears.
(Mesa de 9 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10534/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a destinació de l'estalvi en virtut dels descomptes en el sou dels
docents. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10535/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pressuposts generals de 2014 (I). (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrar als
malalts greus i crònics. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10537/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
principi d'ordinalitat. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10538/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pressuposts generals de 2014 (II). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

Palma, a 9 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.

Passes del Govern i conflicte educatiu.

Atesa la suspensió temporal de la vaga dels i les docents,
quines són les passes que pensa fet la conselleria?

Palma, a 7 octubre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Suspensió de la vaga indefinida.

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació de la suspensió
de la vaga indefinida?

Palma, a 7 octubre de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

Sentència del Tribunal Constitucional sobre el català a
l'Administració Pública de les Illes Balears.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la recent
sentència del Tribunal Constitucional en relació amb el català
a l'Administració Pública de les Illes Balears?

Palma, a 7 octubre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes tant d'alumnat com de docents.

Què pensa fer la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb les llistes tant d'alumnat com de docents que
per un motiu o un altre es podrien estar confeccionant els dies
de vaga als centres educatius?

Palma, a 7 octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Modificació del Decret Llei 5/2013.

Té el Govern la intenció de modificar imminentment el
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?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Maltractament a les Illes Balears mitjançant els Pressuposts
generals de l'Estat de 2014.

Instarà el Sr. President els seus membres del Congrés de
Diputats i del Senat a votar en contra dels Pressuposts generals
de l'Estat de 2014 si continua el maltractament a la ciutadania
de les Illes Balears?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Infraestructures educatives a l'illa de Menorca.

Quina valoració fa de la situació de les obres de les noves
infraestructures educatives a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Manuel Monerris i Barberá.

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.

Regulació de les activitats a les sales de festes.

Quines mesures desenvolupa la Conselleria
d'Administracions Públiques a fi de millorar la regulació de les
activitats a les sales de festes?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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.

Comissió d'internacionalització.

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, podria exposar-
nos els objectius que persegueix el pla de treball de la Comissió
d'internacionalització recentment constituïda?

Palma, a 8 octubre de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comitès de coordinació aeroportuària.

Quina valoració fa el conseller de Turisme del recent reial
decret que regula els comitès de coordinació aeroportuària?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Evolució de les vendes en el comerç minorista.

Com valora el Govern de les Illes Balears l'evolució de les
vendes en el comerç minorista els últims mesos?

Palma, a 8 octubre de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

I Fòrum de turisme i natura.

Pot informar el conseller de Turisme sobre el I Fòrum de
turisme i natura celebrat el passat 2 d'octubre a Menorca?

Palma, a 8 octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

Pla d'igualtat de l'empleat públic.

Quines accions porta a terme la Conselleria
d'Administracions Públiques en l'execució del Pla d'igualtat de
l'empleat públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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.

Tributs cedits per l'Estat.

Com valora el Govern l'augment dels tributs cedits per
l'Estat el 2012 respecte del 2011?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Control de la seguretat per als consumidors dels productes
industrials en el mercat.

Quines actuacions porta a terme la Direcció General de Salut
Pública i Consum en el control de la seguretat per als
consumidors de productes industrials en el mercat?

Palma, a 8 octubre de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Resolució del Parlament de Catalunya en relació amb les
iniciatives legislatives del Parlament de les Illes Balears.

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears la
resolució adoptada pel Parlament de Catalunya en relació amb
les iniciatives legislatives emanades del Parlament de les Illes
Balears?

Palma, a 8 octubre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 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 8 octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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.

Destinació de l'estalvi en virtut dels descomptes en el sou dels
docents.

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, quina
destinació tindrà l'estalvi que ha fet la seva conselleria en el seu
pressupost en virtut dels descomptes en el sou dels docents que
han secundat la vaga indefinida?

Palma, a 8 octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

Pressuposts generals de l'estat de 2014 (I).

Considera la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que amb els pressuposts de 2014 el Govern
d'Espanya compleix amb les necessitats de les Illes Balears?

Palma, a 8 octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

Cobrar als malalts greus i crònics.

Per què la Conselleria de Salut vol cobrar als malalts greus
i crònics?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Principi d'ordinalitat.

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts que s'apliqui el principi d'ordinalitat en el qual
s'afecti el finançament de la comunitat autònoma?

Palma, a 8 octubre de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressuposts generals de l'Estat de 2014 (II).

Sr. President, considera raonable l'esforç que demana el
Govern d'Espanya als ciutadans de les Illes Balears als
Pressuposts generals de l'Estat de 2014?

Palma, a 8 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. 10253/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
per estimular l'economia productiva, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10254/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
productives de l'Estat, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10255/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Declaració d'Obligació de Servei Públic, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
rutes aèries des dels aeroports de les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 9 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comitès
de rutes dels aeroports de les Illes Balears, a contestar davant
la Comissió de Turisme (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10264/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a criteri
dels consells escolars, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10282/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
energètica, a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa
de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10283/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció
d'energies renovables (I), a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10284/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció
d'energies renovables (II), a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10292/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes
aèries en temporada baixa, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10395/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret llei
de mobilitat intradministrativa (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10396/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret llei
de mobilitat intradministrativa (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10397/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
improvisació del Govern (I), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10398/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
improvisació del Govern (II), a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

Palma, a 9 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Projectes per estimular l'economia productiva.

Quins projectes per estimular l'economia productiva ha
presentat el Govern de les Illes Balears davant el Govern de
l'Estat perquè siguin inclosos en els Pressuposts Generals de
l'Estat de 2014?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inversions productives de l'Estat.

Troba encertat el conseller d'Economia i Competitivitat que
les Illes Balears es trobin a la cua de les inversions productives
a nivell estatal?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Declaració d'Obligació de Servei Públic.

Creu encara el Sr. Conseller de Turisme que la primera
temporada (tot i que parcial) de vigència de la Declaració
d'Obligació de Servei Públic de la ruta aèria entre els aeroports
de Menorca i de Madrid es pot valorar de manera satisfactòria?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Noves rutes aèries des dels aeroports de les Illes Balears.

Quins tipus de compromisos o acords considera positiu
d'impulsar el Sr. Conseller de Turisme per tal de fer possible
l'obertura de noves rutes aèries des dels aeroports de les Illes
Balears?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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
Turisme.

Comitès de rutes dels aeroports de les Illes Balears.

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme del
funcionament fins ara dels comitès de rutes dels aeroports de les
Illes Balears?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Criteri dels consells escolars.

Creu que els consells escolars no tenen criteri sobre quins
missatges volen que figurin a una façana escolar?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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
d'Economia.

Reforma energètica.

Com valora el Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat la
reforma energètica que està impulsant el Govern central?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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
d'Economia.

Producció d'energies renovables (I).

Quin increment de producció d'energies renovables estima
el Govern que es produirà a les Illes Balears al llarg d'aquesta
legislatura?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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
d'Economia.

Producció d'energies renovables (II).

Quines actuacions té previstes impulsar el conseller
d'Economia i Competitivitat per tal de fer efectiu l'increment de
la producció d'energies renovables en els propers dos anys?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Taxes aèries en temporada baixa.

Com considera el Sr. Conseller de Turisme que pot influir
sobre les properes temporades turístiques d'hivern la decisió del
Ministeri de Foment de no continuar bonificant les taxes aèries
en temporada baixa?

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Decret llei de mobilitat intradministrativa (I).

En què consisteixen les observacions realitzades pel Govern
central respecte del Decret llei de mobilitat intradministrativa?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Decret llei de mobilitat intradministrativa (II).

Té intenció el Govern de modificar el Decret llei de
mobilitat intradministrativa per evitar un recurs inconstitucional
del Govern central?

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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
d'Economia.

Improvisació del Govern (I).

Troba encertat el Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat
la improvisació del Govern de les Illes Balears entorn al
Projecte de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat
financera?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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
d'Economia.

Improvisació del Govern (II).

Quins efectes ha tengut per a l'economia de les Illes Balears
el Projecte de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat
financera que finalment fou retirat pel Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10408/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l'autonomia del Parlament de les Illes
Balears (tramitació pel procediment d'urgència). (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

Palma, a 9 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 Ple.
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Motivació del procediment d'urgència: Atesa la declaració
aprovada recentment pel Parlament de Catalunya, relativa a les
iniciatives legislatives aprovades pel Parlament de les Illes
Balears, es fa necessari i urgent el debat i l'aprovació, si n'és el
cas, d'una resolució de condemna que reafirmi l'autonomia i la
independència del Parlament de les Illes Balears.

En defensa de l'autonomia del Parlament de les Illes Balears.

En el transcurs del debat de política general que es va
celebrar en el Parlament de Catalunya recentment, es va aprovar
per aquella cambra una proposta de resolució presentada pels
grups Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Mixt,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, que manifestava
que les iniciatives legislatives aprovades pel Parlament de les
Illes Balears no s'ajustaven ni a la Carta Europea de les
Llengües Regionals o Minoritàries ni a la Declaració Universal
dels Drets Lingüístics.

Aquesta resolució suposa un menyspreu a l'autonomia del
Parlament de les Illes Balears i una manca de respecte cap al
poble que aquest representa a més d'un atac frontal a la
independència i a les competències que té establertes el
Parlament de les Illes Balears mitjançant la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1.El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la ingerència del Parlament de Catalunya en les competències
que té atribuïdes i exerceix el Parlament de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Parlament de Catalunya no té competències per declarar que les
"iniciatives legislatives dels governs balear i aragonès no
s'ajusten ni a la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries (CELROM), ratificada per l'Estat espanyol ni a la
Declaració universal dels drets lingüístics, que van ser
aprovades per unanimitat al Congrés dels Diputats".

3. El Parlament de les Illes Balears constata que es
inadmissible que un parlament d'una altra comunitat autònoma
aprovi resolucions sobre iniciatives legislatives del Parlament
de les Illes Balears, legítimament acordades, amb l'argument de
que no s'ajusten als tractats internacionals ratificats per
Espanya.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta que aquesta
cambra és independent en la presa de decisions legislatives dins
l'àmbit de les seves competències.

5. El Parlament de les Illes Balears defensa la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, fent una especial protecció
a les modalitats insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
normalització lingüística estableix a l'article 18 que "els
alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva
llengua, sigui la catalana o la castellana", i continua en el punt
2, "A tal efecte, el Govern ha d'arbitrar les mesures pertinents
per fer efectiu aquest dret. En tot cas, els pares o els tutors
poden exercir, en nom dels seus fills, aquest dret, instant les
autoritats competents per tal que sigui aplicat adequadament".

7. El Parlament de les Illes Balears manifesta que els "Països
Catalans" no existeixen i que les Illes Balears no formen part de
cap "País Català".

8. El Parlament de les Illes Balears rebutja la resolució del
Parlament de Catalunya que declara el "reconeixement dels
Països Catalans com una realitat cultural, lingüística i històrica
compartida entre els seus diferents territoris, actualment ubicats
en diferents estats i en el cas de l'Estat espanyol en diferents
comunitats autònomes".

9. El Parlament de les Illes Balears reafirma que les Illes
Balears són una comunitat autònoma amb Estatut d'Autonomia
propi al mateix nivell que la comunitat autònoma de Catalunya.

10. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu orgull
de ser la institució que representa el poble de les Illes Balears i
constata que les Illes Balears són una comunitat autònoma de
persones lliures i per a persones lliures, on cada persona pot
viure i expressar identitats diverses, amb esperit decidit de
cohesió, fonamentat en el respecte a la dignitat de totes i
cadascuna de les persones.

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 10251/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Plans directors insulars de ports esportius, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10252/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió de la Declaració d'Obligació de Servei
Públic de la ruta aèria entre Menorca i Madrid, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 9
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10291/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment d'inversions per a les Illes Balears en els
pressuposts generals de l'Estat (tramitació pel procediment
d'urgència), amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10399/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció del sòl rústic, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
9 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10400/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la modificació de la Llei de mesures
sanitàries contra el tabaquisme, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10401/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció del canal de Mallorca i Cabrera, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 9 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10402/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei de barris, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'octubre de
2013).

Palma, a 9 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Plans directors insulars de ports esportius.

Són nombrosos els projectes de nous ports esportius o
d'ampliació dels existents presentats aquests últims anys.

El sector ve argumentant la necessitat d'augmentar el
nombre d'amarraments a les nostres illes, davant la
impossibilitat de donar cobertura al gran nombre de solAlicituds
a la temporada d'estiu.

Ara bé, la realitat dels últims anys és molt diferent.
L'ocupació total dels amarraments disponibles només es
produeix al mes d'agost, no així la resta de la temporada d'estiu.

Cal recordar també que, el mes d'octubre, el Sr. Conseller de
Turisme i Esports va anunciar la modificació de l'actual Llei de
ports de les Illes Balears, per tal de permetre la redacció de
plans directors insulars, amb l'objectiu de conèixer la realitat
actual i les necessitats de futur a cadascuna de les illes en
matèria d'amarraments.

Per tot això i més de dos anys després de l'arribada del PP al
Govern de les Illes Balears, 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 la modificació de la Llei 10/2005, de ports de les
Illes Balears, en el sentit de permetre la redacció i l'aprovació de
plans directors insulars de ports esportius.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la redacció dels plans directors esmentats al
punt 1, sigui competència de cadascun dels consells insulars.

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Revisió de la Declaració d’Obligació de Servei Públic de la ruta
aèria entre Menorca i Madrid.

La Declaració d’Obligació de Servei Públic de la ruta aèria
entre Menorca i Madrid lamentablement ha fet bons els auguris
més pessimistes sobre el seu funcionament a causa de la seva
mala planificació i les perjudicials condicions que s’hi
estableixen, del tot contraries pel que fa a horaris, període de
vigència i tarifes, per als interessos dels usuaris potencials i en
especial per als ciutadans i les ciutadanes residents a Menorca.

Tot i que els resultats els hem de considerar parcials, car la
línia només ha estat operada en règim d’obligació durant tres
mesos del total de la temporada per a la qual està prevista, les
previsions indiquen que el període d’operacions de l’hivern
2013/2014 pot empitjorar encara més les pèssimes xifres
d’ocupació obtingudes fins ara, atès que els mesos en què la
línia va estar operativa l’hivern passat van ser els que, ja que
incloïen la Setmana Santa i la temporada baixa turística, les
xifres d’ocupació mitjana dels avions lògicament ha de ser més
alta.

D’acord amb les informacions fins ara conegudes, en els
mesos de març, abril i maig i en relació amb el mateix període
de 2011 (el 2012 no s'hi pot comparar per la fallida de la
companyia Spanair) la ruta ha perdut 17.000 usuaris, gairebé el
42% del total. El percentatge d’ocupació mitjana obtingut per la
companyia operadora, d’acord amb les seves xifres, ha estat
només del 51,8%.

Ens hem de basar per fer aquestes afirmacions,
lamentablement, en informacions fetes públiques per la
companyia operadora de la ruta afectada per l’Obligació de
Servei Públic, atès que encara ara no disposam de xifres oficials
en haver-les negat el Ministeri a la Presidència d’aquest
parlament en una clara demostració de falta absoluta de
consideració institucional.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita la
compareixença amb caràcter urgent del director general del
Ministeri de Foment davant la Ponència d’estudi de la situació
del transport aeri d’aquest parlament per tal d’informar i poder
debatre sobre el funcionament de la Declaració d’Obligació de
Servei Públic de la ruta aèria entre Menorca i Madrid.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a lliurar amb caràcter immediat a la Presidència del
Parlament de les Illes Balears totes les dades i informacions
necessàries per tal que la Ponència d’estudi de la situació del
transport aeri d’aquest parlament pugui complir amb les
funcions que li han estat encomanades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a revisar amb caràcter immediat la Declaració
d’Obligació de Servei Públic de la ruta aèria entre Menorca i
Madrid, especialment en qüestió d’horaris, tarifes i període de
vigència, d’acord amb el Govern de les Illes Balears, el Consell
Insular de Menorca i tot respectant les aportacions que hi pugui
fer la Ponència d’estudi de la situació del transport aeri d’aquest
parlament.

Palma, a 1 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 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'Hisenda i
Pressuposts.

Motivació del procediment d'urgència: L'avançat estat de
tramitació dels Pressuposts Generals de l'Estat obliga a tractar
de forma urgent aquesta iniciativa, amb la finalitat d'aconseguir
un posicionament unànime de la cambra autonòmica abans que
finalitzi el termini per introduir canvis als esmentats
pressuposts.

Increment d'inversions per a les Illes Balears en els Pressuposts
Generals de l'Estat.

Una vegada el Grup Socialista ha analitzat els Pressuposts
Generals de l’Estat per a l’exercici 2014 i atès que la inversió
prevista per a les Illes Balears és de 74 milions d'euros.

Atès que l’aportació per a les Illes Balears a l’exercici 2013
va ser de 78.717.770 euros, al 2012 va ser de 143.254.040 euros
i al 2011 va ser de 183.410.070 euros.

Atès que la inversió a les Illes Balears representa tan sols el
0,8% del conjunt de la inversió establerta als Pressuposts
Generals, quan la població de les Illes Balears és superior al 2%
de la població total de l’Estat Espanyol, la qual cosa acaba
provocant que la inversió per càpita a la nostra comunitat

autònoma se situï en 66 euros per habitant, front a una mitja
nacional de 206 euros per habitant.

Davant les evidents desigualtats produïdes entre els
ciutadans de les diferents comunitats autònomes i atès que són
les Illes Balears la comunitat autònoma més castigada en el
projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2014, el
Grup Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el projecte de llei
dels Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici 2014.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les gestions que estiguin al seu abast
perquè al llarg de la tramitació dels Pressuposts Generals de
l'Estat s'incrementin les inversions establertes per a les Illes
Balears fins situar-se en la mitjana amb una inversió per càpita
de 206 euros.

Palma, a 2 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Protecció del sòl rústic.

El Govern de les Illes Balears ha aprovat el Projecte de llei
del sòl autonòmica i l’ha tramès al Parlament per a la seva
tramitació.

De forma paralAlela a la redacció de la Llei del sòl, el
Govern ha anat aprovant un seguit de projectes de lleis singulars
pels quals s’implanten noves urbanitzacions a sòl rústic
incomplint els requisits que per a les operacions de
transformació urbanística del sòl estan legalment establerts.

Aquests creixements que incompleixen a més de la Llei del
sòl, els límits establert als plans territorials o als plans generals
municipals hipotequen de forma greu la regulació urbanística
que la comunitat ha d’assolir.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no tramitar cap altre projecte de llei i/o decret llei
que vulneri l’ordenament urbanístic vigent.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els projectes autoritzats per tal que les
seves determinacions es corresponguin amb la classe de sòl que
pertoca amb els límits insulars i municipals corresponents.

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 a la modificació de la Llei de mesures sanitàries contra
el tabaquisme.

Fa quasi tres anys que el Congrés dels Diputats va aprovar,
amb un ampli consens, la Llei 42/2010, de 30 de desembre, que
modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures
sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del
tabac.

En el temps d’aplicació de la llei hem de destacar l’ampli
compliment de la norma, així com el gran suport ciutadà que
fins i tot ha crescut en aquest darrer any.

Aquestes són, entre d’altres moltes, les conclusions que
recollia el darrer informe tramès pel Govern d’Espanya al
Congrés de Diputats en compliment de l'establert a la disposició
addicional onzena de la mateixa Llei de mesures sanitàries
contra el tabaquisme.

Efectivament, són molts els beneficis en salut pública a què
contribueix aquesta llei, principalment el descens en el nombre
de persones fumadores. Segons l’Enquesta Nacional de
Salut, la prevalença de fumadors ha passat del 26,2% l’any 2006
al 23,95% el 2012. Això suposa, segons dades recents del
Comitè Nacional per la Prevenció del Tabaquisme, que 950.000
adults hagi deixat de fumar definitivament o que molts joves
encara no s’hagin incorporat al consum de tabac. Sens dubte,
són dades positives, encara que en la nostra opinió encara
insuficients.

Igualment, els resultats que tenim mostren que després de
l’entrada en vigor de la llei, el gener de 2011, l’exposició al
HAT en locals d’hoteleria s’ha reduït dràsticament (les
concentracions de nicotina i de PM 2,5 varen disminuir en més
del 90%). Abans de 2011, els nivells de contaminació mesurats
en bars, cafeteries i llocs d’oci nocturn eren 8 vegades més alts
que els mesurats al carrer. Als restaurants la xifra era entre 5 i
6 vegades major. De fet, segons dades de la Comissió Europea,
entre 2009 i 2012, l’exposició al tabac entre clients de bars i
restaurants baixà en un 70% a Espanya, més que la mitjana
europea.

També existeix evidència científica que avala que la
reducció de partícules contaminants del fum de tabac en els
entorns tancats d’ús públic i el seus beneficis en salut directes
d’aquesta nova situació, com la reducció de la mortalitat per
infart de miocardi i la reducció d’ingressos per asma bronquial.

En efecte, en relació amb la morbiditat associada al consum
de tabac, es veu una reducció significativa de les taxes
d’ingressos per infart agut de miocardi, cardiopatia isquèmica
i asma en 2011, primer any de l’aplicació de la modificació de
la llei.

Per altre costat, les enquestes han mostrat la bona acceptació
de la llei per part dels ciutadans. Així, el Baròmetre Sanitari
2012, que inclou un apartat relatiu a la percepció de la Llei
42/2010, mostra una bona acceptació general de la norma. En
resposta a puntuar el "grau d’acord en què la llei ha estat una
mesura adequada", la mitjana fou d’un 7,62 (escala: 1
"totalment en desacord" a 10 "totalment d’acord"), el que
representa un increment del 8,1% en relació a la mateixa
pregunta en 2011.

És evident que la legislació espanyola sobre tabaquisme està
contribuint a millorar la salut de la població. És important
recordar que el tabaquisme continua sent la causa més important
de mort prematura a la UE, responsable de quasi 700.000 morts
cada any i d’una despesa sanitària superior als 15.000 milions
d’euros anuals a Espanya (el 15% del total del pressupost
sanitari). És a dir, l’Estat recapta un euro en imposts sobre el
tabac, però té una despesa de dos en costs sanitaris.

Davant les possibles intencions del Govern d‘Espanya de
modificar la normativa, aquest Grup Parlamentari Socialista
considera que es fa necessari reivindicar els efectes positius de
la llei, continuar afavorint el seu compliment i, per damunt de
tot, no donar passes enrere per permetre fumar en determinats
espais tancats.

En la mateixa línia, fem nostra la posició conjunta
expressada per tots els professionals sanitaris, com el Consell
General de ColAlegis de Metges, el Consell General de ColAlegis
de Infermeria, l’Organització ColAlegial de Dentistes, el Consell
General de ColAlegis de Psicòlegs i el Comitè Nacional per a la
Prevenció del Tabaquisme (CNPT), que agrupa més de 30
societats científiques sanitàries, i que recentment han presentat
el document "Diez razones para no cambiarla (y no permitir
fumar en Eurovegas)".

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pels beneficis en salut aconseguits amb l’aprovació
de la Llei 42/2010, de mesures sanitàries contra el tabaquisme,
subratllant expressament el seu ampli compliment i el gran
suport ciutadà a la norma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a implementar polítiques eficaces per reduir el consum de
tabac, que alertin sobre els riscs per a la salut associats al seu
consum, específicament en els grups més vulnerables i a
continuar avançant per millorar la salut dels ciutadans.
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3. El Parlament de les Illes Balears rebutja frontalment
qualsevol intent de modificar l’actual Llei del tabac i insta el
Govern d’Espanya a no permetre cap excepció que permeti
fumar en llocs tancats on ara és prohibit.

Palma, a 3 d'octubre 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.

Protecció del canal de Mallorca i Cabrera.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va
remetre al Govern (Direcció General de Medi Rural i Marí), el
projecte de l’Ordre per la qual s’estableixen zones en protecció
de l’ordre per la qual s’estableixen zones de protecció pesquera
sobre determinats fons marins muntanyosos
del canal de Mallorca i de l’àrea oriental del Parc Nacional
Maritimoterrestre de l’illa de Cabrera amb data 12 de juliol de
2013.

Davant els informes que evidencien la presència de zones
coralAlíferes i maïre i altres possibles hàbitats sensibles i
espècies d’interès als cims de les muntanyes marines d’Ausies
March i Emile Baudot i un a l’àrea denominada “Fort d’en
Moreu” a l’est del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera,
el ministeri proposa restringir les activitats de pesca que afectin
a aquestes àrees.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Grup Parlamentari Socialista insta el Govern de les Illes
Balears a manifestar el seu suport a la protecció prevista a
l’Ordre del MAGRAMA de les zones de muntanyes marines
d’Ausies March i Emile Baudot al canal de Mallorca i del Fort
d’en Moreu a l’est de Cabrera.

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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.

Llei de barris

El Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 10
de març de 2009, aprovà la Llei de rehabilitació i millora dels
barris dels municipis de les Illes Balears.

La finalitat de la llei és la rehabilitació i la millora dels
pobles i dels barris de les ciutats de les Illes Balears mitjançant
la promoció i l’execució de mesures que comportin una
regeneració social, econòmica, urbanística, arquitectònica,
d’habitatge i de sostenibilitat.

Vist que aquestes actuacions no poden ser sols afrontades
per les autoritats locals la llei estableix un marc normatiu per a
l’acció pública i complementària entre l’Administració de la
comunitat autònoma i el municipis de les Illes Balears destinada
a la rehabilitació i la millora dels barris susceptibles de ser
considerats d’atenció especial.

L’instrument d’intervenció pública s’inicia mitjançant una
resolució del conseller competent que aprova la corresponent
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts als municipis en
situació de ser considerats d’atenció especial, per dur a terme
actuacions de rehabilitació i millora de barris enclavat en els
municipis respectius.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar la Llei de barris de 2009.

Palma, a 4 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1948/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a docents
amb 25 anys d'antiguitat. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General del Parlament.
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Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 5560/13 i 5561/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
centre de dia d'alzheimer de Ciutadella (I i II). (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Com ha justificat el Consell Insular de Menorca el
cobrament de 150.450 euros del Govern, via conveni signat el
13 d'agost de 2012, pel manteniment i el funcionament del
Centre de Dia d'Alzheimer de Ciutadella de trenta places per
a malalts d'Alzheimer i altres trastorns cognitius com a centre
integrat en la xarxa de recursos públics del Sistema per a
l'Autonomia i Atenció a la Dependència? On estan ubicades les
trenta places de Centre de Dia d'Alzheimer i altres trastorns
cognitius de Ciutadella, corresponents a la xarxa de recursos
públics del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència, que el Govern ha finançat el 2012 amb 150.450
euros via conveni amb el Consell de Menorca?

Adjunt l'informe del director insular d'Atenció a la
Dependència del Consell Insular de Menorca referit al Centre de
Dia d'Alzheimer.

Informe de no justificació del conveni de colAlaboració pel
manteniment i funcionament de places d'estades diürnes per a
persones en situació de dependència.

Atès que en data 13 d'agost de 2012 es va signar un conveni
de colAlaboració entre la Conselleria de Salut, Familia i Benestar
social del Govern balear i el consell Insular de Menorca pel
manteniment i funcionament de places d'estades diürnes per a
persones en situació de dependència.

Atès que l'objecte d'aquest conveni era per a trenta places de
centre de dia per a persones amb malaltia d'Alzheimer i altres
trastorns cognitius a Ciutadella de Menorca.

Atès que a Menorca tenim un índex de cobertura de les
solAlicituds de valoració de dependència executades superior al
89%.

Atès que en els PIA corresponents a aquestes solAlicituds no
hi ha demanda de centre de dia especialitzat en trastorns
cognitius.

Atès que durant aquest any tampoc no s'han rebut demandes
a Ciutadella a nivell social per a aquest servei específic.

Atès que ja no es preveu cap possibilitat d'ingrés d'usuaris
a l'esmentat centre.

Considerem que en aquest any 2012 no es podrà fer cap
mena de justificació per despeses generades per aquest servei i
en conseqüència es pot procedir a l'alliberament del crèdit
corresponent.

Maó, 30 de novembre de 2012.
Carles Canes Martí.
Director insular d'Atenció a la Dependència.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5562/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència (I). (BOPIB núm. 101,
de 31 de maig de 2013).

Quines i quantes són les places finançades a Menorca, per
municipis, integrades en la xarxa de recursos públics del
Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència al
setembre de 2012?

Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència Menorca Setembre 2012

Centre Municipi Places
concertades

CD Municipal de Ferreries Ferreries 13

Residència Geriàtrica municipal de Ferreries Ferreries 15

Centre de dia malalts Alzheimer i altres trastorns Maó 24

CD Municipal de Maó Maó 11

Residència Geriàtrica municipal de Maó Maó 52

CD Municipal de Sant Lluís Sant Lluís 10

CD Municipal des Castell Es Castell 12

CD Municipal des Migjorn Migj. gran 11

CD Municipal Es Ramal (Alaior) Alaior 8

R. Municipal Es Ramal (Alaior) Alaior 27

CD Santa Rita Ciutadella 20

Centre d'estades diürnes de Ciutadella de Menorca Ciutadella 8

R.Geriàtrica assistida del patronat mnpal.hospital Ciutadella 42

R. Santa Rita Ciutadella 64

R. Geriàtrica municipal de Sant Lluís Sant Lluís 15

R. Municipal des Mercadal Mercadal 15

TOTAL: 347

Palma, 13 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5563/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència (II). (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Quines i quantes són les places finançades a Menorca, per
municipis, integrades en la xarxa de recursos públics del
Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència al
setembre de 2013?
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Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència Menorca Març 2013

Centre Municipi Places
concertad.

CD Municipal de Ferreries Ferreries 13

Residència Geriàtrica municipal de Ferreries Ferreries 15

CD Municipal de Maó Maó 11

Residència Geriàtrica municipal de Maó Maó 57

CD Municipal de Sant Lluís Sant Lluís 10

CD Municipal des Castell Es Castell 12

CD Municipal des Migjorn Migj. gran 11

CD Municipal Es Ramal (Alaior) Alaior 8

R. Municipal Es Ramal (Alaior) Alaior 27

CD Santa Rita Ciutadella 20

Centre d'estades diürnes de Ciutadella de Menorca Ciutadella 8

R.Geriàtrica assistida del patronat mnpal.hospital Ciutadella 46

R. Santa Rita Ciutadella 75

R. Geriàtrica municipal de Sant Lluís Sant Lluís 15

R. Municipal des Mercadal Mercadal 15

CD Residència Gent Gran Maó 10

TOTAL: 353

Palma, 11 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5571/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a política
sociosanitària (III). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Quin és el nou model d'atenció sociosanitària que té previst
el Govern de l'Estat implantar en el quart trimestre de 2013 i
que suposarà un estalvi de 150 milions d'euros?

El ministeri està en aquests moments treballant sota un nou
espai sociosanitari comú del qual tendrem més informació
concreta una vegada finalitzin aquests treballs.

Palma, 11 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5574/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients de
regulació d'ocupació (I). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).

Quants d'expedients de regulació d'ocupació, d'extinció, de
suspensió o de reducció s'han produït el 2012 per mesos i per
illes, explicitant treballadors afectats en cadascun dels
supòsits?

En resposta a la vostra pregunta us tramet, adjuntes, les
taules estadístiques dels expedients de regulació d'ocupació
tramitats durant l'any 2012 i dels treballadors afectats, per
mesos i per illes.

Palma, 18 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5598/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pous de la
finca des Tancats. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

En base a quin títol exploten els hereus del Sr. Miralles
Ferrer l'aigua per a abastament de la població (Inca) dels pous
de la finca des Tancats?

Una vegada consultats els expedients del Servei d'Aigües
subterrànies, us informo que a nom del Sr. Guillermo Miralles
Ferrer figuren els següents expedients.

- Concessió d'aigües subterrànies per a ús privatiu amb
resolució, de data 27 de gener de 1987 i núm. de registre de
sortida 31/1, del cap de Servei de Coordinació i Assistència
Tècnica del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme amb les
característiques següents:

Exp. núm. SHB_4644
Titular dels drets: Guillermo Miralles Ferrer.
Finca: Es Tancats.
Terme municipal: Lloseta.
Situació: parcelAla 1027 del polígon 1 del t. m. de Lloseta.
Cabal màxim instantani: 36 m³/h (36.000 l/h)
Volum màxim anual: Serà el que permeti el cabal màxim

instantani, és a dir, 315.360 m³/any.
Ús de l'aigua: abastament urbà d'Inca.
Termini: 75 anys llevats els drets particulars i sense

perjudici de tercers. El còmput d'aquest termini s'inicia l'endemà
de la data de notificació al titular de la present resolució.

Data de posada en servei de les instalAlacions d'elevació: 29
de juny de 1989.

- Concessió d'aigües subterrànies per a ús privatiu amb
resolució, de data 27 de gener de 1987 i núm. de registre de
sortida 31/2, del cap de Servei de Coordinació i Assistència
Tècnica del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme amb les
característiques següents:

Exp. núm. SHB_9012
Titular dels drets: Guillermo Miralles Ferrer.
Finca: Es Tancats.
Terme municipal: Lloseta.
Situació: parcelAla 1027 del polígon 1 del t. m. de Lloseta.
Cabal màxim instantani: 16 m³/h (16.000 l/h)
Volum màxim anual: Serà el que permeti el cabal màxim

instantani, és a dir, 140.160 m³/any.
Ús de l'aigua: abastament urbà d'Inca.
Termini: 75 anys llevats els drets particulars i sense

perjudici de tercers. El còmput d'aquest termini s'inicia l'endemà
de la data de notificació al titular de la present resolució.
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Data de posada en servei de les instalAlacions d'elevació: 29
de juny de 1989.

- Inscripció, de data 18 de juny de 1999 i núm. de registre de
sortida 15487, de la directora general de Règim Hidràulic, en el
Registre d'aigües dels drets d'aprofitament d'aigües de
l'aflorament situat a la finca "Es Tancats", t. m. de Lloseta,
declarats pels peticionaris, i tot això subjecte a les
característiques següents:

Exp. núm. AR_3500
Tipus de captació: sondeig.
Propietat on s'ubica: Es Tancats.
Titular dels drets: Guillermo Miralles Ferrer.
Cabal màxim instantani: 20.000 l/h.
Volum màxim anual: 110.000 m³/any.
Ús de l'aigua: abastament urbà d'Inca.
Termini règim d'explotació: 50 anys des de la data de

petició.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5668/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a canalització aigua
dessalada Menorca. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).

Fa un any, el president del govern i el ministre de Medi
Ambient van anunciar conjuntament el compromís del Govern
central d'assumir íntegrament el cost de la connexió de la
dessaladora de Ciutadella i la canalització d'aquesta per dur
aigua dessalada fins a Maó i Es Castell. Les obres de
canalització fins a Ciutadella havien d'estar acabades el 2013,
i la resta s'iniciarien el 2014, segons les mateixes declaracions.
En quina fase es troba tot el procés de canalització amb
Ciutadella i amb la resta de l'illa?

La difícil situació pressupostària del Govern central ha
obligat a endarrerir un any aquesta obra.

Palma, 24 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5672/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
maltractament de les persones amb dependència. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Quins  recursos econòmics destinarà el Govern de les Illes
Balears a la prevenció del maltractament de les persones amb
dependència?

El Govern de les Illes Balears, tant mitjançant els recursos
que s'assignen a les persones reconegudes amb dependència
com mitjançant els tallers per als cuidadors en el cas dels
dependents que reben prestació econòmica, fomenta i exerceix
les bones pràctiques en la cura de les persones amb

dependència; així totes les partides assignades a aquests
conceptes estan destinades a la prevenció del maltractament a
les persones amb dependència.

Palma, 20 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 5673/13, 5675/13, 5703/13,
5704/13, 5706/13 i 5707/13, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relatives a estratègies
preventives de la dependència, a millorar la salut i la
funcionalitat de les persones amb dependència, a esperança de
vida lliure de dependència de la ciutadania, a mesures per a la
prevenció de la dependència, a autonomia i prevenció de la
dependència i a programes d'envelliment actiu i saludable.
(BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Pot concretar i desenvolupar quins seran els catàlegs i la
cartera de serveis dels sistemes implicats en estratègies
preventives de la dependència? Amb quins programes i amb
quins recursos pensa el Govern promoure estils de vida
saludable entre la població per tal de fomentar l'autonomia i
promocionar hàbits saludables entre les persones amb
dependència per millorar la seva salut i funcionalitat,
augmentar l'esperança de vida lliure de dependència de la
ciutadania, fomentar la promoció de l'autonomia i la prevenció
de la dependència? Quines mesures impulsarà per a la
prevenció de la dependència entre la ciutadania i com
facilitarà l'accés d'aquestes mesures a les persones en situació
de dependència a les mesures preventives? Quins recursos
econòmics destinarà als programes d'envelliment actiu i
saludable dirigits a la prevenció i a la promoció de
l'autonomia de les persones majors? 

El Govern de les Illes Balears destina el seu pressupost en
matèria de dependència a atendre les necessitats de les persones
dependents i a prevenir el empitjorament d'aquestes situacions,
ja sigui mitjançant l'aplicació dels recursos rebuts de la Llei de
promoció d'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència o mitjançant els tallers per curadors. A
més, de forma més específica, la Fundació d'Atenció a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears té dos centres de promoció de l'autonomia personal, i la
intenció d'aquest govern és, mitjançant accions transversals de
Govern i la implantació de tallers i activitats específiques,
promoure els hàbits de vida saludables i potenciar i estendre els
programes de prevenció de la dependència i de promoció de
l'autonomia personal.

Palma, 20 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5676/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a suport a
les cuidadores no professionals. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

De quina manera i amb quin pressupost es pensa
proporcionar suport a les cuidadores no professionals per a la
correcta realització de la cura de la persona amb
dependència?

Mitjançant una encomana de gestió a la Fundació d'Atenció
i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears que, juntament amb el Servei de
Salut de les Illes Balears i la Direcció General de Serveis
Socials, organitzen, gestionen i executen els tallers per a
persones curadores no professionals, autocura i atenció a
persones dependents que es realitzen a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

Palma, 20 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 5677/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programa
de respir familiar. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Quin recurs econòmic es destinarà per a la realització de
programes de respir familiar?

S'hi destinaran 340.080 euros.

Palma, 14 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5678/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció
de la dependència de ls dones. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Amb quines mesures i quina serà la dotació pressupostària
per afavorir la promoció de l'autonomia i la prevenció de la
dependència de les dones?

Les dotacions pressupostàries de la dependència no tenen
criteris de gènere en el seu plantejament.

Palma, 19 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5693/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuaris del
servei d'allotjament d'urgència. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'allotjament
d'urgències, ordenat pel tipus de prestació, pel colAlectiu
(dones víctimes de violència, famílies sense llar, persones
majors i en situació de dependència, persones amb
discapacitat) i referit als mesos dels anys 2011 i 2012,
territorialitzat per illes?

El nombre de dones víctimes de violència de gènere que han
fet ús de les cases d'acollida de l'Institut Balear de la Dona, amb
caràcter d'urgència, a l'any 2011 varen ser 78 (1 a Menorca, 1 a
Eivissa i 76 a Mallorca), i l'any 2012 varen ser 87 (4 a Menorca,
5 a Eivissa i 78 a Mallorca).

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5694/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuaris de
la renda mínima. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5695/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a usuàries
ajuda per a les víctimes de violència de gènere. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Quin ha estat el nombre d'usuàries que ha rebut l'ajuda per
a les víctimes de violència de gènere i el pressupost d'aquesta
despesa referida als mesos dels anys 2011 i 2012,
territorialitzat per illes?

Pel que fa a les ajudes de l'article 27 de la LO 1/2004, per a
les víctimes de violència de gènere, el nombre d'usuàries que
han rebut l'ajuda pera les víctimes de violència de gènere han
estat 19, amb un total de 92.016i, a l'any 2012, a l'illa de
Mallorca.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5709/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a activitats
preventives de qualitat. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
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De quins programes i recursos disposarà el Govern de les
Illes Balears per a garantir, tant a les persones en situació de
dependència com a les persones cuidadores, activitats
preventives de qualitat?

Tots els recursos i pressupost del Govern de les Illes Balears
en matèria de dependència estan destinats a palAliar les
situacions de dependència i a prevenir els empitjoraments de les
persones que ja es troben en aquesta situació.

Palma, 20 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5710/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programes
i recursos per a la formació de professionals. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Amb quins programes i recursos el Govern de les Illes
Balears la sensibilització i la formació dels colAlectius
professionals implicats en la promoció i autonomia i en la
prevenció de la dependència?

No podem contestar la pregunta perquè no l'entenem.

Palma, 19 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5711/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a atenció de
la prevenció de la dependència. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Quins seran els estàndards i indicadors que farà servir el
Govern de les Illes Balears per poder avaluar la qualitat de la
gestió, dels recursos i dels procediments en l'atenció de la
prevenció de la dependència?

Els estàndards i indicadors de qualitat dels serveis vénen
determinats en el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual
s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació
per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció
a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els
requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de
caràcter suprainsular per a aquests sectors de població (BOIB
99, de 3 de juliol de 2010).

Entre els serveis en els quals s'han de fixar principis generals
i directrius de coordinació s'hi troben, a la llum de l'article 5 del
decret, "Serveis d'objecte de fixació de principis generals i
directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació".

"b) Els serveis d'estades diürnes, en qualsevol de les seves
modalitats:

1r. Centres de dia o unitats d'estades diürnes per a persones
grans.

2n. Centres de dia o unitats d'estades diürnes per a persones
amb discapacitat psíquica.

3r. Centres de dia o unitats d'estades diürnes per a persones
amb discapacitat física.

4t. Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat.
5è. Serveis de promoció de l'autonomia personal i prevenció

de la situació de la dependència.
6è. Serveis socioculturals: serveis de foment i dinamització

del lleure i l'oci entre les persones grans i les persones amb
discapacitat.

7è. Altres serveis d'estades diürnes."

L'article 10 del Decret 86/2010 defineix, entre d'altres, el
servei de promoció de l'autonomia personal:

"d) Servei de promoció de l'autonomia personal  prevenció
de la situació de dependència: conjunt d'actuacions que duen a
terme professionals adreçades a valorar, orientar i coordinar els
suports necessaris per oferir una atenció integral per prevenir la
dependència. La finalitat d'aquest tipus de servei és prevenir
l'aparició o l'agreujament de malalties o discapacitats i de les
seves seqüeles, mitjançant el desenvolupament coordinat, entre
els serveis socials i de salut, d'actuacions de promoció de
condicions de vida saludables i programes específics de caràcter
preventiu i de rehabilitació adreçats a les persones grans i les
persones amb discapacitat."

Les directrius comunes a tots els serveis es detallen a
l'article 17 del Decret 86/2010:

Article 17. Condicions comunes a tots els serveis
1. Els serveis han de disposar del personal suficient d'acord

amb la normativa aplicable. La ràtio o el nombre de
professionals s'han d'adequar a la tipologia, ala intensitat de la
prestació de cada recurs i als servis que es presten.

2. L'entitat prestadora del servei ha d'assegurar la
qualificació necessària del personal que fa la feina directa amb
les persones usuàries i ha de mantenir un arxiu de personal
actualitzat.

3. A l'efecte de còmput de personal, s'entén per ràtio la
proporció de professionals amb relació al nombre de persones
usuàries del servei. Les ràtios de personal, que tenen la
consideració de mínimes, s'han de fixar segons la tipologia del
servei de què es tracti. En el càlcul de les ràtios s'ha d'incloure
tot el personal que treballi habitualment en el servei, amb
independència del tipus de contractació. El càlcul s'ha de fer
computant cada efectiu en l'equivalència que correspongui
segons la proporció entre la seva jornada laboral i el cent per
cent de la jornada setmanal sobre la referència de quaranta
hores.

4. Les entitats prestadores de serveis, amb la participació de
la representació legal del personal, han d'elaborar i desenvolupar
plans de formació per al personal. La formació impartida ha de
ser adequada als llocs de treball per facilitar l'homologació o
l'accés a les qualificacions estipulades. L'entitat prestadora ha de
disposar d'una planificació protocolAlitzada per gestionar el
personal, amb especial atenció a les baixes i les substitucions.

5. Les entitats prestadores de serveis socials poden comptar
amb l'ajuda de personal voluntari, sempre que es respecti
l'esperit i el contingut de la normativa  de voluntariat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. No obstant això, aquest
personal voluntari no es comptabilitza a l'hora de calcular la
ràtio. Els serveis que tenguin una plantilla de més de cinquanta
persones estan obligats a ocupar un nombre de treballadors i
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla
o complir les mesures alternatives que estableix el Reial Decret
364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a
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favor dels treballadors discapacitats, i la resta de disposicions
aplicables.

6. El personal cuidador, els gericultors i les gericultores i les
categories professionals anàlogues han d'acreditar la
qualificació professional d'atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials, creada mitjançant el Reial
Decret 1368/2007, de 19 d'octubre, pel qual es complementa el
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Amb els
mateixos efectes es consideren els títols de tècnic en cures
auxiliars d'infermeria, establert en el Reial Decret 546/1995, de
7 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de
grau mitjà corresponent a aquesta titulació, el de tècnic en
atenció sociosanitària, establert en el Reial Decret 496/2003, de
2 de maig, pel qual s'estableixen aquest títol i els corresponents
ensenyaments comuns, i el certificat de professionalitat
d'atenció sociosanitària  a persones dependents en institucions
socials, regulat pel Reial Decret 1379/2008, d'1 d'agost, pel qual
s'estableixen dos certificats de professionalitat de la familia
professional Serveis socioculturals i a la comunitat que
s'inclouen en el repertori nacional de certificacions de
professionalitat.

7. El personal d'ajuda a domicili i el d'assistència personal
han d'acreditar la qualificació professional d'atenció
sociosanitària a persones en el domicili, creada pel Reial Decret
295/2004, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen determinades
qualificacions professionals que s'inclouen en el Catàleg
Nacional de Qualificacions Professionals, així com els
corresponents mòduls formatius que s'incorporen al Catàleg
Modular de Formació Professional, o bé les titulacions o els
certificats de professionalitat que s'estableixen en l'apartat
anterior per a personal cuidador i per als gericultors i les
gericultores i el certificat de professionalitat d'atenció
sociosanitària en el domicili, que regula el Reial Decret
1379/2008.

8. La qualificació professional es pot obtenir també pels
processos d'acreditació d'experiència que l'administració
competent estableixi.

9. Pel que fa als requisits relatius al es qualificacions
professionals del personal cuidador i els gericultors i les
gericultores i les categories professionals similars, l'any 2011
les ha de complir el 35% de la plantilla, i l'any 2015, el cent per
cent de la plantilla.

El decret 86/2010 fixa els estàndards i indicadors de qualitat
de les residències d'àmbit suprainsular. Correspon als consells
insulars fixar aquests criteris en serveis d'àmbit insular o
municipal. Els consells insulars hauran de desplegar la
reglamentació necessària per a l'autorització i acreditació dels
serveis de promoció de l'autonomia personal.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5758/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
comissions mixtes (IV). (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

A quins acords s'ha arribat a la comissió mixta Estat-
comunitat autònoma en referència al conveni de carreteres?

La Comissió bilateral mixta de programació, seguiment i
control del conveni de colAlaboració entre el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears en matèria de carreteres,
a data d'avui ha arribat a l'acord de reconeixement pel Ministeri
de Foment de l'obligació en relació amb les obres incloses a
l'acord sobre normes d'aplicació al conveni de 1998.

Palma, 27 de juny de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5824/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Consell
Social de la Llengua Catalana. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny
de 2013).

Quant té intenció la consellera de convocar el Consell
Social de la Llengua Catalana?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a partir
del mes de setembre posarà en marxa els mecanismes necessaris
perquè cada institució nomeni els seus representants al Consell
Social de la Llengua Catalana perquè es pugui convocar.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5826/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a un terç
d'anglès a les escoles. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

Creu la consellera que el proper curs les escoles estaran
preparades per implementar un terç de les assignatures en
llengua anglesa?

El pròxim curs 2013-2014 es posarà en marxa el projecte
TIL, que és bàsicament un projecte en què totes les àrees, les
matèries, els mòduls o els àmbits de coneixement no lingüístics
es poden impartir en les dues llengües oficials o en la llengua
estrangera. Les tres llengües han de ser objecte d'ensenyament
i d'aprenentatge en les àrees lingüístiques corresponents, amb
tota garantia.

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



BOPIB núm. 118 -  11 d'octubre de 2013 6917

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5827/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a fusió
d'IBANAT i Espais de Natura. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny
de 2013).

Com explica el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori que si la funció d'IBANAT i Espais de Natura ha
suposat desenes d'acomiadaments de treballadors no comporti
l'eliminació de cap càrrec polític?

Els càrrecs polítics de la conselleria s'han reduït en relació
a la passada legislatura, de 19 alts càrrecs a 10 i de 16 places
eventuals ocupades a 6.

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

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. de la 6393/13 a 6395/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber,
relatives a comissió vinculada al comitè de coordinació
aeroportuària (I a III). (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).

Considera el Sr. Conseller de Turisme que seria convenient
la constitució a l'aeroport d'Eivissa d'una comissió de
coordinació vinculada al Comitè de Coordinació
Aeroportuària de les Illes Balears? I al de Menorca? I al de
Palma?

Per Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, es creà el Comitè
de Coordinació Aeroportuària de la CAIB, per tant, la comunitat
pot colAlaborar amb AENA en la definició de l'estratègia a
desenvolupar en els aeroports i en matèria de tarifes
aeroportuàries; en canalitzar actuacions relacionades amb la
promoció del transport aeri; a promoure accions per enfortir la
connectivitat i promoció de noves rutes i totes les que es
considerin necessàries per incrementar el transport de passatgers
i càrrega aèria.

En aquests moments es perfila quins seran els representants
de les cambres i de les organitzacions econòmiques i socials
representatives de la comunitat.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6464/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a contractes
de serveis a l'àrea de benestar social. (BOPIB núm. 103, de 14
de juny de 2013).

Quina és la relació de contractes de serveis a l'àrea de
benestar social?

Els contractes de serveis que es troben en execució són els
següents:

1. Contracte de serveis per a l'organització i la gestió dels punts
de trobada familiar a les Illes Balears.

Adjudicatari: Fundació Salut i Comunitat.
Preu del contracte: 239.001,60 euros (exempt d'IVA)
Termini d'execució: 17 d'octubre de 2012 - 16 d'octubre de
2013 (es preveu pròrroga).

2. Contracte de serveis per a la realització de valoracions del
grau de discapacitat des de la problemàtica de salut física a
adults i infants en el centre base d'Eivissa i Formentera, i
orientar en pautes de salut i en com accedir a recursos sanitaris
i sociosanitaris.

Adjudicatari: Raul Torán González.
Preu del contracte: 25.160 euros (IVA exempt).
Termini d'execució: 1 de novembre de 2012 - 30 d'abril de
2014.

Palma, 28 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6483/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Can Foradí (II).
(BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013).

Quins pressupost pensa destinar a les obres de la
passarelAla per a vianants de Can Foradí a Palma?

El projecte per a la supressió del pas a nivell de Can Foradí
tenia un pressupost d'execució per contractes de 277.652,75
euros, IVA exclòs.

Es preveu que la inversió necessària tingui un ordre de
magnitud similar.

Palma, 19 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6484/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Can Foradí (III).
(BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013).

Han realitzat estudis sobre les característiques finals que
ha de tenir la passarelAla per a vianants de Can Foradí a
Palma?

Existeix un projecte per a la supressió del pas a nivell de
Can Foradí datat l'octubre de l'any 2009, que es va treure a
licitació l'any 2010 i del qual, abans del canvi de govern, es va
desistir.

Aquest projecte s'havia redactat amb anterioritat a l'execució
de les obres d'electrificació, per la qual cosa era necessari
realitzar una actualització del projecte, que SFM ha contractat.

Serà en el marc d'aquesta actualització que es realitzarà la
definició de les característiques que ha de tenir la passarelAla, tot
i que presumiblement no diferiran gaire de les del projecte
inicial.
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Palma, 19 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 6519/13 a 6524/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
nombre de documents de voluntats anticipades (I a VI).
(BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quin és el nombre de documents de voluntats anticipades
que han estat registrats a les Illes Balears els anys 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 i 2012?

Nombre de documents de voluntats anticipades:
2007 160
2008 266
2009 561
2010 739
2011 710
2012 601

Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller de Salut.
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6553/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Setmana
Internacional de Cine Europeu. (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

En resposta a la PREE 9546/2013, la Conselleria de
Presidència va contestar que aquesta conselleria no havia
donat suport econòmica a la Setmana Internacional de Cine
Europeu, però que havia rebut una solAlicitud de subvenció de
15.000 euros. Com ha quedat resolta la qüestió?

A dia d'avui la Conselleria de Presidència no ha concedit cap
subvenció per a la Setmana Internacional de Cine Europeu.

Palma, 31 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 6584/13 i 6585/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
cobrament de noves taxes de llots. (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

A partir de quan es cobrarà la taxa de tractament de llots
prevista per la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures
urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria,
energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i
mesures tributàries? Quins informes jurídics han solAlicitat per
tal d'aplicar la taxa pel tractament de llots prevista per la Llei
13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a
l'activació econòmica en matèria d'indústria, energia, noves

tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries?

1. En resposta a la seva petició, s'informa que el cobrament de
la taxa de tractament de llots correspon al Consell Insular de
Mallorca.

2. En resposta a la seva petició, s'informa que l'esmentada
petició d'informes s'hauria de realitzar al Consell Insular de
Mallorca.

Palma, 4 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 6608/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes
(XIII). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quina és la ràtio de prestacions, lligades a l'aplicació de
l'anomenada Llei de la dependència, per persona beneficiària
per a cadascuna de les Illes a 30 d'abril del 2011?

Mallorca: 1,026.
Menorca: 1,085.
Eivissa: 1,018.
Formentera: 1,023.

Palma, 8 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 6609/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes
(XIV). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quina és la ràtio de prestacions, lligades a l'aplicació de
l'anomenada Llei de la dependència, per persona beneficiària
per a cadascuna de les Illes a 30 d'abril del 2013?

Mallorca: 1,022.
Menorca: 1,047.
Eivissa: 1,019.
Formentera: 1,061.

Palma, 8 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 6610/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes
(XV). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quantes són les solAlicituds per a l'accés al sistema de
prestacions per l'autonomia i l'atenció a la dependència a
cadascuna de les Illes a 30 d'abril del 2013?

Les solAlicituds totals fins ara han estat les següents:
Mallorca: 33.979 solAlicituds.
Menorca:   3.869 solAlicituds.
Eivissa:   3.295 solAlicituds.
Formentera:      215 solAlicituds.

Palma, 8 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 6611/13 a 6614/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
aplicació de la Llei de promoció de l'autonomia personal i
atenció a la dependència a la nostra comunitat per a
cadascuna de les Illes (XVI a XIX). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

Ateses l'extensió i les característiques de les respostes,
queden dipositades al Registre General de la cambra i es
poden consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 6615/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per a cadascuna de les Illes
(XX). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quin és el cost econòmic mensual, abril 2011, per a
cadascuna de les Illes, de l'aplicació de la Llei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a la dependència?

Mallorca: 3.264.798,10.
Menorca:    399.141,77.
Eivissa:    395.729,28.
Formentera:      48.730,93.
Total 4.108.400,18.

Palma, 8 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 6618/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajuts
econòmics extraordinaris per necessitat social (I). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quina ha estat la despesa el 2012 i el nombre d'ajuts per
illes en concepte d'ajuts econòmics extraordinaris per
necessitat social?

La despesa per aquest concepte en 2012 estava inclosa en els
pressuposts de PPB transferits als consells.

Palma, 5 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 6619/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajuts
econòmics extraordinaris per necessitat social (II). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quina és la previsió de despesa el 2013 en d'ajuts
extraordinaris per necessitat social a cadascuna de les Illes?

El 2013 la despesa en ajuts extraordinaris s'ha vehiculat a
través del Pla de prestacions bàsiques de serveis socials (PPB),
perquè les prestacions econòmiques que donen els ajuntaments
formen part d'aquest pla com a mesura específica.

La reunió de la Conferència sectorial de Serveis Socials va
decidir destinar una part de l'import del PPB al tema.

Les quanties es transferiran en els convenis que la
Conselleria de Família i Serveis Socials firmarà amb els
consells insulars i que actualment s'estan tramitant.

Els consells insulars, a través dels ajuntaments, s'obliguen a
destinar al voltant del 5% de l'assignació d'aquestes ajudes.

En conseqüència, per al 2013 com a mínim es destinaran
445.000 euros a aquesta finalitat, 5% sobre un total de
8.900.000 del PPB.

Per illes la distribució mínims d'ajuts d'urgència social serà:
Mallorca: 336.884,72 euros.
Menorca:   52.818,60 euros.
Eivissa:   51.251,80 euros.
Formentera:     4.494,88 euros.

Palma, 5 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 6620/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació de la
tarifa especial del peatge del Túnel de Sóller (I). (BOPIB núm.
104, de 21 de juny de 2013).

És cert que la conselleria no admet a tràmit o no resol els
expedients de solAlicitud de bonificació de la tarifa especial del
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peatge del túnel de Sóller per als residents de Sóller,
Fornalutx, Bunyola i Escorca?

Aquesta conselleria admet a tràmit totes les solAlicituds que
es presenten, i es resolen en base a la disponibilitat de la partida
pressupostària.

Palma, 27 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 6621/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació de la
tarifa especial del peatge del Túnel de Sóller (II). (BOPIB núm.
104, de 21 de juny de 2013).

Des de quan la conselleria no admet a tràmit o no resol els
expedients de solAlicitud de bonificació de la tarifa especial del
peatge del túnel de Sóller per als residents de Sóller,
Fornalutx, Bunyola i Escorca?

La conselleria admet a tràmit totes les solAlicituds, però la
resolució d'aquestes depèn de la partida pressupostària.

Pel que fa a l'any 2013, hi ha disponibilitat a la partida
pressupostària, per la qual cosa es resolen totes les solAlicituds
que ens arriben.

Palma, 27 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 6622/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació de la
tarifa especial del peatge del Túnel de Sóller (III). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quantes solAlicituds de bonificació de la tarifa especial del
peatge del túnel de Sóller per als residents de Sóller,
Fornalutx, Bunyola i Escorca hi ha sense resoldre?

A hores d'ara no hi ha cap solAlicitud sense resoldre.

Palma, 27 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 6640/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (V). (BOPIB núm.
104, de 21 de juny de 2013).

Nom i llinatges de les set persones que es varen donar
d'alta i les cinc persones que es varen donar de baixa el mes de
desembre de 2012 a la Conselleria de Presidència. (Segons
resposta a la pregunta RGE núm. 1824/13).

Persones d'alta:
- Fernández Heredia, Custodio.
- Ferrer Matas, Catalina.
- Gamundí Coll, Juan.
- Riera Ramis, Maria Antonia.
- Olias Mena, Montserrat.
- Prohens Salom, Margarita.
- De Wulf Vives, Sonia.

Persones de baixa:
- Ferrer Matas, Catalina.
- González Morant, Maria Luisa.
- López Cortés, Maria Neus.
- Prohens Salom, Margarita.
- De Wulf Vives, Sonia.

Palma, 12 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència: 
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 6641/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (VI). (BOPIB núm.
104, de 21 de juny de 2013).

Nom i llinatges de les set persones que es varen donar
d'alta i les dotze persones que es varen donar de baixa el mes
de gener de 2013 a la Conselleria de Presidència. (Segons
resposta a la pregunta RGE núm. 1825/13).

Persones d'alta:
- Carrera Oller, Laia.
- Ferrer Matas, Catalina.
- González Morant, Maria Luisa.
- López Cortés, Marta Neus.
- Lucio Parla, Lourdes.
- Olias Mena, Montserrat.
- Siquier Crespí, Catalina.

Persones de baixa:
- Carrera Oller, Laia.
- Darder Garau, Antonio.
- Estarellas Fiol, Marina.
- Ferrer Matas, Catalina.
- Julia Pou, Maria Antonia.
- Lucio Parla, Lourdes.
- Morales Quesada, Carmen.
- Olias Mena, Montserrat.
- Sánchez del Moral, José Manuel.
- Siquier Crespí, Catalina.
- Vellisco Fernández, Aurora.
- De Wulf Vives, Sonia.

Palma, 12 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència: 
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 6552/13 i 6666/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reducció de retribucions per baixa d'IT (VI) i a
reintegrament de retribucions (VI). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 6661/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (I). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones que han tengut una
reducció de retribucions a cada una de les nòmines de les
entitats vinculades a la Vicepresidència o a la Conselleria de
Presidència des que es va adoptar la mesura de reducció fins
a juny de 2013?

Atesa l'amplitud amb què està formulada la pregunta, per
poder-la respondre necessitaríem que se'n precisàs el tema.

Palma, 31 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 6662/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (II). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones que han tengut una
reducció de retribucions a cada una de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat des que es va adoptar la mesura de reducció fins
al juny de 2013?

La quantitat total que ha suposat el reintegrament de
retribucions fet a les persones que han tengut una reducció de
retribucions a les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que es va adoptar
la mesura de reducció fins al juny de 2013, és de 2.587,91 euros.

Palma, 11 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 6663/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (III). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

Quina quantitat total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
de carrera que han tengut una reducció de retribucions a la
nòmina de personal docent per baixa d'IT, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins al juny de 2013?

120.669,29 euros.

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

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 6664/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (IV). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
interina, que han tengut una reducció de retribucions a la
nòmina de personal docent, per baixa d'IT, des que es va
adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?

50.091,37 euros.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 6712/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 2. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quins fonaments pedagògics i garanties acadèmiques
avalen la viabilitat i l'èxit del model plantejat pel Decret
15/2013, de 19 d'abril?

L'article 4 del Decret 15/2013, de 19 d'abril, inclou dins dels
principis que han de regir el nou model de tractament de
llengües l'aprenentatge integrat de continguts i llengües
(AICLE) com a referent metodològic quant a l'ensenyament de
les matèries no lingüístiques, en especial de llengua estrangera.
Així, l'article 12 estableix que la matèria de llengua estrangera
s'ha d'impartir en la mateixa llengua i que l'aprenentatge integrat
de continguts i llengües ha de ser el referent metodològic en
relació amb l'ensenyament de les matèries no lingüístiques. En
un context de diversitat i complexitat lingüística i cultura com
el nostre és necessari fer ús d'una metodologia que esdevingui
pràctica i competencial. En el marc europeu, com està
demostrat, la que millors resultats ha obtingut per tal de donar
resposta a aquesta necessitat és la de l'AICLE.

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

A la Pregunta RGE núm. 6713/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 3. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

No és cert que el Decret 15/2013, de 19 d'abril, imposa
impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una
preparació prèvia adequada, ni per part dels alumnes ni per
part del personal docent, la qual cosa implicarà una minva en
l'estudi del contingut específic de cada matèria i, en
conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats?

La normativa vigent no especifica assignatures troncals en
els ensenyaments no universitaris.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 6714/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 4. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

De quins arguments i fets comprovables disposa la
Conselleria d'Educació per negar l'acusació que "es fa una
implantació precipitada, improvisada i generalitzada de
l'ensenyament de l'anglès per part del professorat no preparat,
sense materials adequats, en classes massificades i sense
recursos específics"?

Com a arguments i fets comprovables amb relació a la
implantació suposadament precipitada, improvisada i
generalitzada, cal tenir en compte la llarga trajectòria
d'ensenyament de matèries no lingüístiques en llengües
estrangeres, que comença amb el programa de currículum
integrat MEC-British Council, passant pel programa de seccions
europees, el programa per al foment de la competència
lingüística en llengües estrangeres i el pla pilot d'educació
plurilingüe, que al llarg dels anys han generat prou material
específica, prou recursos; i que ham fomentat la preparació i
capacitació del professorat en llengua estrangera, bé de manera
directa amb formació específica oferta per la mateixa
conselleria, bé de manera indirecta amb la percepció per part
d'altre professorat que aquest tipus de programes constitueix una
opció de futur per a la qual s'han anat preparant progressivament
per pròpia iniciativa.

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

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 6715/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 5. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

No és cert que el Decret TIL exigeix el nivell B2 d'anglès
per impartir classes en anglès, quan aquest nivell només
capacita per mantenir converses de caire no formal, segons el
marc europeu comú de referència per a les llengües; per fer

classes en llengua anglesa és necessari el nivell C1 (per fer
classes en llengua catalana sempre s'ha exigit el nivell C)?

La disposició addicional cinquena del Reial Decret
1834/2018, de 18 de novembre, pel qual es defineixen les
condicions de formació per a l'exercici de la docència en
l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació
professional i els ensenyaments de règim especial, i
s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament
secundari, estableix que "las administraciones educativas
regularán los requisitos de formación añadidos que se exigirán
al profesorado para impartir en una lengua extranjera un área
o materia distinta a la de dicha lengua, en centros públicos o
privados cuyos proyectos educativos comporten un régimen de
enseñanza bilingüe. Entre estos requisitos deberá incluirse, a
partir del año académico 2010-2011, la acreditación del
dominio de la lengua extranjera equivalente del nivel B2 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas".

Així mateix el Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre,
pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de
mestres que desenvolupen funcions en les etapes d'educació
infantil i d'educació primària regulades a la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix a la disposició
addicional segona que "las administraciones educativas
regularán los requisitos de formación añadidos que se
exigirán, al personal funcionario del cuerpo de maestros
especialistas en educación infantil, para impartir en una
lengua extranjera las enseñanzas de esta etapa en los centros
cuyos proyectos educativos comporten un régimen de
enseñanza plurilingüe. Dichos requisitos acreditarán, a partir
del cursos académico 2013-2'14, al menos competencias de
nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, en la lengua extranjera correspondiente".

Així mateix a la disposició addicional tercera, referida a
l'ensenyament en llengua estrangera en educació primària, es
diu que "las administraciones educativas regularán los
requisitos de formación añadidos que se exigirán al personal
funcionario del cuerpo de maestros para impartir en una
lengua extranjera un área distinta a la de dicha lengua, en
centros cuyos proyectos educativos comporten un régimen de
enseñanza plurilingüe. Dichos requisitos, a partir del curso
académico 2013-2014, acreditarán al menos competencias de
un nivel B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, en la lengua extranjera correspondiente".

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 6716/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a decret TIL 6. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quant, qui i com ha valorat i avaluat el nivell actual
d'anglès de l'alumnat abans d'aplicar el decret TIL?

El resultat d'aquesta avaluació ve exposat a l'informe
d'avaluació del Programa d'educació bilingüe a Espanya,
publicat pel Ministeri d'Educació amb la colAlaboració del
British Council, de 2010.

A més, des d'aquesta conselleria, concretament des de
l'Institut de Qualitat del Sistema Educatiu, es duen a terme, en
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anys alterns per als estudis de primària i de secundària, proves
de diagnosi del nivell de coneixement de llengua anglesa.

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

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 6739/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, maig 2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència el mes de maig de 2013?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda econòmica
familiar de dependència del mes de maig de 2013?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de maig
de 2013? De la quantia total de la nòmina del mes de maig de
2013 de l'ajuda econòmica de dependència, quina part
correspon a endarreriments? Quin dia del mes es va fer
efectiva l'ajuda econòmica de dependència el mes de maig de
2013? Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de maig de 2013?

- 3.003.075,72 euros.
- 6.892 beneficiaris.
- 225 beneficiaris.
-1.059.512,29 euros.
- El darrer dia del mes.
- 142 persones.

Palma, 10 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 6751/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, maig 2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quantes persones han estat beneficiàries del conveni amb
els consells insulars per a la gestió de la renda bàsica durant
el mes d'abril i maig de 2013? Se solAliciten les dades
especificant per mes, per illa i per gènere.

La gestió de la renda mínima d'inserció s'instrumenta per
transferència als consells mitjançant resolució i no a través de
convenis.

Actualment s'estan tramitant els expedients de transferència
als consells. Una vegada s'hagin firmat les resolucions
administratives per a la transferència de la dotació econòmica,
els consells hauran de facilitar les dades de perceptors per
trimestres. En conseqüència, encara no disposam d'aquesta
informació.

Palma, 10 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 6786/13 i 6787/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a unitat
canina dels Bombers de Mallorca (3 i 4). (BOPIB núm. 105, de
28 de juny de 2013).

Quantes vegades ha vist denegada l'112 la solAlicitud
d'intervenció de la unitat canina dels Bombers de Mallorca
durant l'any 2012 i 2013?

El procediment d'actuació del SEIB 112 davant els incidents
és mitjançant l'aplicació de protocols.

Aquests protocols operatius estableixen, entre altres, la
duplicació de l'incident a la capçalera dels organismes actuants,
en cap cas directament en les seves unitats dependents, essent
els mateixos comandaments orgànics qui activen, en el seu cas,
la unitat canina.

És per això que el SEIB 112 no demana l'activació de la
unitat canina, allò que es fa és duplicar l'incident als Bombers
de Mallorca i així aquest organisme pugui valorar la seva
actuació i desplegui els mitjans humans i materials més adients.

Palma, 12 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 6797/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre
d'estades diürnes de Binissalem. (BOPIB núm. 105, de 28 de
juny de 2013).

Quina és la justificació per haver iniciat el procediment de
reintegrament parcial de la subvenció atorgada l'any 2008 per
part de l'Ajuntament de Binissalem per a la construcció d'un
centre de dia?

El 2 de desembre de 2008 el Sr. Jeroni Salom i Munar com
a batlle de l'Ajuntament de Binissalem, amb CIF 0700800-F, va
presentar escrit mitjançant el qual solAlicitava un ajut a la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració per un
import de 75.000 euros per finançar la construcció del centre
d'estades diürnes de la tercera edat, titularitat de l'ajuntament. El
pressupost total del projecte és de 209.476,19 euros.

En data 18 de desembre de 2008 la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració va signar la resolució per la
qual atorgava un subvenció de 75.000 euros a l'Ajuntament de
Binissalem per construir el centre esmentat, d'acord amb l'article
7.1d) del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions. El cost del
projecte presentat pel ajuntament de Binissalem pujava a
209.476,19 euros.

El 4 de gener de 2011 el cap de Serveis de Centres i
Programes va emetre un informe mitjançant el qual es
proposava iniciar el procediment de reintegrament parcial de la
subvenció atorgada a l'Ajuntament de Binissalem mitjançant
Resolució de la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració de 18 de desembre de 2008, ja que s'havia justificat
el 56,39% del cost total del projecte, que és de 209.476,19
euros. És a dir, mancaven per justificar despeses per un import
de 91.354,34 euros, cosa que representa una quantitat de
subvenció no justificada per import de 32.708,13 euros.
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Per la qual cosa es produeix un incompliment de l'article 39
del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i de la mateixa
resolució de concessió abans esmentada.

Palma, 10 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 6804/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alts
càrrecs en serveis especials (II). (BOPIB núm. 105, de 28 de
juny de 2013).

En cas que un funcionari ocupi un alt càrrec i li sigui
aplicat el previst a la Llei 10/1997 ocupant una plaça en
comissió de serveis, què passa si es cobreix per un altre
funcionari el lloc pel qual es perceben diferències retributives,
però no és el que es reserva per la situació de serveis
especials? 

L'article 12.4 de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 1998, encara vigent, disposa que "els alts càrrecs
i el personal funcionari o laboral dependents de l'Administració
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears que hagin
accedit a un càrrec o lloc de treball dins la mateixa
administració de rang superior al que desenvolupaven, podran
optar entre percebre l'import de les retribucions del lloc anterior
o les del nou al qual accedeixen, des del moment en què varen
ser nomenats".

Amb posterioritat, es va dictar el Decret 75/2004, de 27
d'agost, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i que en l'apartat 7 de l'article 31
estableix que "els alts càrrecs i el personal funcionari o laboral
dependent de l'Administració General de la comunitat autònoma
de les Illes Balears que hagin desenvolupat, podran optar entre
percebre l'import de les retribucions d'un dels llocs anteriors o
les del nou al qual accedeixen, des del moment en què fossin
nomenats. Independentment del moment de l'elecció, els efectes
econòmics es retrotreuran a la data del nomenament, excepte si
s'opta per una data posterior", article 12.4 de la Llei 10/2007.

"L'import corresponent a la diferència de retribucions es
percebrà en un concepte retributiu separat".

En virtut d'aquests dos articles, quan el personal funcionari
o laboral accedeixi a un càrrec o lloc de treball dins la mateixa
administració de rang superior al que desenvolupaven, l'opció
prevista a la llei i al decret de desenvolupament és que
l'interessat podrà optar entre percebre l'import de les
retribucions del lloc al qual s'accedeixi o percebre les
retribucions del lloc que desenvolupava abans d'aquest accés,
sense distingir si aquesta ocupació ho és en caràcter definitiu o
en caràcter temporal.

Una vegada feta l'opció, la determinació de la quantia del
complement retributiu previst a la Llei 10/1997 vendrà donada
per la diferència de retribucions que hi hagi entre els dos llocs
i aquest es percep com un concepte retributiu diferent que
s'abona a càrrec de les partides pressupostàries de la conselleria
on està adscrit el càrrec que ocupa, quedant alliberada la partida
de la conselleria on desenvolupava l'anterior lloc de treball. Per

tant, les retribucions que s'abonen són les corresponents a les
retribucions com a alt càrrec més el complement esmentat.

A més, a conseqüència del pas a la situació de serveis
especials, el lloc de treball que desenvolupava amb anterioritat
el funcionari queda sense ocupació, i en el cas que es cobreixi
per un altre funcionari, aquest passa a percebre les retribucions
pròpies d'aquest lloc, amb independència que el funcionari que
ha passat a la situació administrativa de serveis especials ocupés
el lloc com  a titular o en comissió de serveis. 

Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 6805/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (BOPIB núm.
105, de 28 de juny de 2013).

Quantes  cabdalies de departament, dotades i ocupades,
tenien en total les Conselleries de Salut, Família i Benestar
Social? 

A data d'1 de maig de 2013: 
- dotades, 7
- ocupades, 7. 

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

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 6806/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cabdalies
de la Vicepresidència econòmica, Promoció Empresarial i
Ocupació. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quantes  cabdalies de departament, dotades i ocupades,
tenia la Vicepresidència econòmica, Promoció Empresarial i
Ocupació? 

A data d'1 de maig de 2013, la Vicepresidència econòmica,
Promoció Empresarial i Ocupació tenia 7 llocs dotats i 7 llocs
ocupats. 

Palma, 24 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 6852/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (XX). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quantes persones amb relació funcionarial interina han
tengut una reducció de retribucions a la nòmina general de la
CAIB per baixa d'IT des que es va adoptar la mesura de
reducció fins a juny de 2013?

212 persones.

Palma, 22 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 6853/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (XXI). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quantes persones amb relació de personal eventual han
tengut una reducció de retribucions a la nòmina general de la
CAIB per baixa d'IT des que es va adoptar la mesura de
reducció fins a juny de 2013?

No hi ha hagut cap personal eventual que hagi estat de baixa
d'IT des que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de
2013.

Marratxí, 25 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 6854/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (XXII). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quantes persones amb condició d'alt càrrec han tengut una
reducció de retribucions a la nòmina general de la CAIB per
baixa d'IT des que es va adoptar la mesura de reducció fins a
juny de 2013?

No hi ha hagut cap alt càrrec que hagi estat de baixa d'IT des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013.

Palma, 25 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BM)

A les Preguntes RGE núm. 6855/13, 6856/13 i 6860/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a reintegrament de retribucions (XVIII,
XIX i XXIII). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb contractes laborals i
amb relació funcionarial que han tengut una reducció de
retribucions a la nòmina general de la CAIB per baixa d'IT des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?
Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones que han tengut una
reducció de retribucions a cada una de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, no incloses dins la nòmina general, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

S'ha s'assenyalar que la mesura no suposa cap reintegrament
de retribucions.

Marratxí, 12 d'agost de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 6857/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (XX). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
interina que han tengut una reducció de retribucions a la
nòmina general de la CAIB per baixa d'IT des que es va
adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

En primer lloc s'ha s'assenyalar que la mesura no suposa cap
reintegrament de retribucions, atès que l'article 7 del Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de persones
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, modificat per l'article 4 del Decret Llei 10/2012,
de 31 d'agost, regular el complement econòmic de la prestació
per incapacitat temporal.

Pel que fa a la reducció de retribucions del personal interí,
des que es va adoptar la mesura fins a juny de 2013 s'ha de dir
que la quantia total per IT no complementat és de 19.133,04
euros.

Palma, 24 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 6858/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (XXI). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació de personal
eventual que han tengut una reducció de retribucions a la
nòmina general de la CAIB per baixa d'IT des que es va
adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

No hi ha hagut cap persona eventual de baixa d'IT des que
es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013.

Marratxí, 25 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 6859/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (XXII). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb condició d'alt càrrec
que han tengut una reducció de retribucions a la nòmina
general de la CAIB per baixa d'IT des que es va adoptar la
mesura de reducció fins a juny de 2013?

No hi ha hagut cap alt càrrec que hagi estat de baixa d'IT des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013.

Palma, 24 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 6861/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (XXIII). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quantes persones han tengut una reducció de retribucions
per baixa d'IT a cada una des les nòmines de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Administracions Públiques, no
incloses a la nòmina general, des que es va adoptar la mesura
de reducció fins a juny de 2013?

El nombre de persones que han tengut una reducció a la
nòmina per baixa d'IT des que es va adoptar la mesura a
GEIBSAU és de 23.

Marratxí, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BR)

A les Preguntes RGE núm. 7028/13 a 7094/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives,
respectivament, a inversions als municipis d'Alaior, Alaró,
Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar,
Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos,
Capdepera, Ciutadella de Menorca, Consell, Costitx, Deià,
Eivissa, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Escorca,
Esporles, Estellencs, Felanitx, Ferreries, Formentera,
Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí,
Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Maó, Maria de la
Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma de Mallorca, Petra,
Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Antoni de
Portmany, Sant Joan, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa
Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Santa Eugènia,
Santa Eulàlia des Riu, Santa Margalida, Santa Maria del
Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller,
Son Servera, Valldemossa i Vilafranca de Bonany. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quines inversions previstes té el Govern als municipis
d'Alaior, Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà,
Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet,
Campos, Capdepera, Ciutadella de Menorca, Consell, Costitx,
Deià, Eivissa, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn Gran,
Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Ferreries, Formentera,
Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí,
Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Maó, Maria de la
Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma de Mallorca, Petra,
Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Antoni de
Portmany, Sant Joan, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa
Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Santa Eugènia,
Santa Eulàlia des Riu, Santa Margalida, Santa Maria del
Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller,
Son Servera, Valldemossa i Vilafranca de Bonany?

Hi ha inversions que la comunitat autònoma fa dins el seu
marc competencial que estan territorialitzades.

Tota aquesta informació és a la vostra disposició en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ,en el capítol 6, en l'apartat d'inversions. Ho podeu
consultar a la pàgina web següent: <http://www.caib.es>

No obstant això, amb l'objecte d'una major eficàcia i
eficiència administrativa, la informació més concreta sobre la
distribució del pressupost, la tenen a la vostra disposició
cadascuna de les conselleries del Govern.

Palma, 31 de juliol de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 7185/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Consell de
Cooperació. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Sr. Conseller de Presidència, quan pensa convocar el
Consell de Cooperació per treballar en els pressupostos de
2014?

Tal i com acordàrem a la passada reunió extraordinària del
Consell de Cooperació de 9 de juliol del present, a la qual vostè
va assistir com a membre, s'acordà que es reunirà dins la
primera setmana de setembre de 2013.

Palma, 16 de juliol de 2013.
La  vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 7189/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a menors
amb mesures judicials (IV). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quantes mesures judicials d'internament de menors en
centres es varen determinar l'any 2011?

L'any 2011 es varen determinar 247 mesures.

Palma, 12 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 7190/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a menors
amb mesures judicials (V). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quantes mesures judicials d'internament de menors en
centres es varen determinar l'any 2012?

L'any 2012 es varen determinar 236 mesures.

Palma, 12 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 7193/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a gerent de
S'Estel. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quines són les funcions que desenvolupa actualment el
gerent de S'Estel?

Actualment no s'ha nomenat cap gerent de S'Estel. Les
funcions les està assumint la directora general de Família i

Menors, i són les que li atribueix l'article 39 dels estatuts de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, en la redacció aprovada
per acord del Consell de Govern de 16 de juny de 2011, que
regula i dicta que: "Al gerent o a la gerent li corresponen la
direcció administrativa, l'organització dels serveis i l'execució
dels acords del patronat".

Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 7196/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a mediació
familiar (II). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quin és el nombre d'hores que desenvolupa cada
mediador/a familiar?

Actualment tenim dues professionals inscrites al Registre de
mediació i que executen aquestes funcions.

El nombre d'hores setmanals que hi dediquen:
- Una professional a 40 hores setmanals.
- Una professional a 18 hores setmanals.

Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 7197/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de
servei de Família (I). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Des de quina data està vacant la plaça de cap de serveis de
Família?

Actualment la plaça de cap de serveis de Família es troba
ocupada en adscripció provisional.

Palma, 2 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 7198/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de
servei de Família (II). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quan es cobrirà la plaça de cap de serveis de Família?

La plaça de cap de serveis de Família està actualment
coberta des de 23 de juliol de 2013 fins a la data d'avui.

Palma, 5 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 7199/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de
servei de Menors (I). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Des de quina data està vacant la plaça de cap de serveis de
Menors?

La plaça de cap de serveis de Menors va estar vacant des del
5 de juny de 2013 (data de creació de la plaça) fins al 17 de
juliol de 2013.

Palma, 5 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 7200/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a cap de
servei de Menors (II). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quan es cobrirà la plaça de cap de serveis de Menors?

S'ha cobert en comissió de serveis el dia 17 de juliol de
2013.

Palma, 5 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 7201/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Consell
d'infància i família (I). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quantes reunions del Consell d'infància i família es varen
convocar l'any 2012?

No es va dur a terme cap sessió del Consell d'infància i
família durant l'any 2012.

Palma, 10 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 7202/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Consell
d'infància i família (II). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Quantes reunions del Consell d'infància i família es varen
convocar l'any 2013?

A data d'avui no s'ha realitzat cap sessió del Consell
d'infància i família. Es convocarà una reunió en l'últim trimestre
de l'any 2013.

Palma, 10 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 7280/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (III). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

Cost econòmic dels procediments d'inseminació artificial
que s'han realitzat als hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears des de 2007 a 2012, desglossat per any i hospital.

Per impossibilitat de desglossar el cost de la FIV i la
inseminació artificial, s'envien les xifres conjuntes.

2007 393.677,40
2008 528.553,07
2009 472.844,87
2010 444.536,87
2011 400.371,57
2012 401.993,17

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 7281/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (I). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

Quants procediments de fecundacions in vitro s'han
realitzat als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears
des de 2007 a 2012, desglossat per any i hospital?

Nombre de procediments de fecundació in vitro, cicles
iniciats més criotransferència.

HUSE 2007 347
2008 360
2009 321
2010 310
2011 318
2012 494

HSLL 2007 78
2008 208
2009 256
2010 253
2011 270
2012 278

HM (*)
HCIN (*)
HGMO (*)
HCM (*)
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(*) L'hospital no ofereix tractament de FIV.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 7283/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (III). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

Quin ha estat el cost econòmic dels procediments de
fecundacions in vitro que s'han realitzat als hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears des de 2007 a 2012,
desglossat per any i hospital?

2007 393.677,40
2008 528.553,07
2009 472.844,87
2010 444.536,87
2011 400.371,57
2012 401.993,17

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CH)

A les Preguntes RGE núm. 7342/13, 7345/13, 7348/13 i
7351/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, relatives a reducció voluntària del
complement específic (I, IV i VII) i compatibilitat per dur a
terme una altra activitat (III). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

Quantes persones amb contractacions laborals han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic, a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat a la nòmina general de la CAIB des que es va
adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013? Relació de
les persones amb contractacions laborals que han solAlicitat
una reducció voluntària del complement específic i de les
persones amb contractacions laborals que han solAlicitat la
competitivitat per dur a terme una altra activitat després
d'haver obtingut una reducció voluntària del complement
específic. 

La disposició addicional dissetena del Decret 5/2012. d'1 de
juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques (BOIB núm. 79 ext., d'1 de juny de
2012) no preveu que el personal laboral al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pugui acollir-se a la reducció de l'import del complement
específic corresponent al lloc de treball que s'ocupa per tal

d'adequar-lo al percentatge al qual es refereix l'article 16.4 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.

Aquesta previsió de la disposició addicional dissetena del
Decret 5/2012 només és aplicable al personal funcionari de
serveis generals i docent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.  

Palma, 25 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 7343/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reducció voluntària del complement específic (II). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quantes persones amb relació funcionarial de carrera han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic, a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat a la nòmina general de la CAIB des que es va
adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

Quatre persones amb relació funcionarial de carrera han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic.

 

Marratxí, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 7344/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reducció voluntària del complement específic (III). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quantes persones amb relació funcionarial interina han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic, a
l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat a la nòmina general de la CAIB des que es va
adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

Una persona de serveis generals amb relació funcionarial
interina ha solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic des que es va adoptar la mesura de reducció, fins a
juny de 2013.  
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Palma, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 7346/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reducció voluntària del complement específic (V). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Relació de les persones amb relació funcionarial de
carrera que han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013.

La relació de les persones amb relació funcionarial de
carrera que han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic és de quatre persones.  

Palma, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 7347/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reducció voluntària del complement específic (VI). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Relació de les persones amb relació funcionarial interina
que han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic a l'empara de la disposició addicional dissetena del
Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives per a la reducció del dèficit del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures
addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar
la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es
va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013. 

La relació de les persones de serveis generals amb relació
funcionarial interina que han solAlicitat una reducció voluntària
del complement específic és d'una persona.  

Marratxí, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 7349/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (I). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Relació de les persones amb relació funcionarial de
carrera que han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme
una altra activitat després d'haver obtingut una reducció
voluntària del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost,
pel qual es modifica el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per
a la reducció del dèficit del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina general de la CAIB, des que es va adoptar la mesura
de reducció fins a juny de 2013. 

Les persones amb relació funcionarial de carrera que  han
solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic és de quatre.  

Palma, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CN)

A les Preguntes RGE núm. 7350/13 i 7353/13, presentada
per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras,
relativa a compatibilitat per dur a terme una altra activitat (II
i V). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Relació de les persones amb relació funcionarial interina
que han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme una altra
activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013.

La relació de les persones de serveis generals amb relació
funcionarial interina que  han obtingut la compatibilitat per dur
a terme una altra activitat després d'haver obtingut una reducció
voluntària del complement específic és d'una persona. 

Marratxí, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 7352/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat (IV). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Relació de les persones amb relació funcionarial de
carrera que han obtingut la compatibilitat per dur a terme una
altra activitat després d'haver obtingut una reducció voluntària
del complement específic a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost,
pel qual es modifica el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per
a la reducció del dèficit del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a la
nòmina general de la CAIB, des que es va adoptar la mesura
de reducció fins a juny de 2013. 

La relació de les persones de serveis generals amb relació
funcionarial de carrera que  han obtingut la compatibilitat per
dur a terme una altra activitat després d'haver obtingut una
reducció voluntària del complement específic és de quatre. 

Palma, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 7354/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reducció voluntària del complement específic (VIII). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació laboral que
han tengut  una reducció voluntària del complement específic
a l'empara de la disposició addicional dissetena del Decret
Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit del sector públic
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des que es va
adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

La disposició addicional dissetena del Decret 5/2012, d'1 de
juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives  per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques (BOIB núm. 79 ext., d'1 de juny de
2012) no preveu que el personal laboral al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pugui acollir-se a la reducció de l'import del complement
específic corresponent al lloc de treball que s'ocupa per tal
d'adequar-lo al percentatge al qual es refereix l'article 16.4 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.

Aquesta previsió de la disposició addicional dissetena del
Decret 5/2012 només és aplicable al personal funcionari de

serveis generals i docent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.  

Marratxí, 25 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 7355/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reducció voluntària del complement específic (IX). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
de carrera que han tengut  una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

La quantia total és de 1.201,20 euros.  

Palma, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 7356/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reducció voluntària del complement específic (X). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
interina que han tengut  una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a la nòmina general de la CAIB, des
que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny de 2013?

La quantia total és de 80,56 euros.  

Palma, 31 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
CS)

A les Preguntes RGE núm. 7363/13, 7371/13, 7379/13,
7387/13 i 7395/13 presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a reducció voluntària del
complement específic en la Conselleria de Turisme i Esports (I
a III) i a compatibilitat per dur a terme una altra activitat en
la Conselleria de Turisme i Esports (I i II). (BOPIB núm. 107,
de 12 de juliol de 2013).

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

Ordre de Publicació
CT)

A les Preguntes RGE núm. 7399/13 a 7404/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III a VIII).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General del Parlament.

Ordre de Publicació
CU)

A les Preguntes RGE núm. 7439/13 a 7441/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat  Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
als hospitals públics (I a III). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

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

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 7442/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a Verge de
Lluc (I). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc des de dia 1 de gener de
2012 al 30 de juny de 2013?

A l'Hospital Verge de la Salut, des de l'1 de gener de 2012
al 30 de juny de 2013, s'han realitzat les següents interrupcions
voluntàries de l'embaràs quirúrgiques:

2012 260
2013 (dades fins a 30/06/2013) 205

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 7444/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades (I). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut,
desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2012
al 30 de juny de 2013?

A les clíniques privades, des de l'1 de gener de 2012 al 30 de
juny de 2013, s'han realitzat les següents interrupcions
voluntàries de l'embaràs quirúrgiques:

2012 2013**

EMECE 131 54

Centro Médico Aragón 69 64

Aurora Clínic 34 0

Total 234* 118

* Inclou dades d'IVE abonades amb el sistema de reintegrament
i els abonats directament.
** 01/01/2013 - 30/06/2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver. 

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 7498/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte de
restauració de la pedrera Riera-Roig. (BOPIB núm. 107, de 12
de juliol de 2013).

En quina situació es troba l'expedient núm. 026661/10,
Projecte de restauració de la pedrera Riera-Roig a Santa
Eulàlia del Riu?

L'expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 28 de febrer de 2013.

Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CZ)

A les Preguntes RGE núm. 7499/13 i 7500/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives
a Pla especial de protecció de Ses Feixes d'es Prat de Vila
(Eivissa) i a modificació puntual núm. 2 del PGOU d'Eivissa.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

En quina situació es troba l'expedient núm. 005589/11, Pla
especial de protecció de Ses Feixes d'Es Prat de Vila (Eivissa)?
En quina situació es troba l'expedient núm. 009278/11,
Modificació puntual núm. 1 del PGOU d'Eivissa?

L'expedient es troba pendent de documentació per part de
l'Ajuntament d'Eivissa.

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

Ordre de Publicació
DA)

A les Preguntes RGE núm. 7506/13 i 7507/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives
a activitat complementària del mercat artísticoartesanal Can
i reforma IDAM de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).

En quina situació es troba l'expedient núm. 006665/10,
Activitat complementària del mercat artísticoartesanal de
Santa Eulàlia del Riu? En quina situació es troba l'expedient
núm. 001901/11, reforma IDAM Sant Antoni de Portmany?

L'expedient no es troba  subjecte a tramitació ambiental,
d'acord amb la Llei 11/2006.

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

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 7508/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a millora
soterrament i ampliació de xarxes MT i BT Sant Antoni de
Portmany. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

En quina situació es troba l'expedient núm. 009733/11,
millora soterrament i ampliació de xarxes MT i BT a Sant
Antoni de Portmany?

L'expedient es troba finalitzat, té un acord de Ple de la
CMAIB de dia 29 de maig de 2012.

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

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 7509/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a camp de
futbol, pista poliesportiva i dues pistes de tennis a Santa
Gertrudis. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

En quina situació es troba l'expedient núm. 005591/11,
camp de futbol, pista poliesportiva i dues pistes de tennis a
Santa Gertrudis (Santa Eulàlia del Riu)? 

L'expedient es troba pendent de presentació de
documentació per part del promotor.  

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

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 7517/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a hotel rural
a la finca Can Cosmi d'en Vic. (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).

En quina situació es troba l'expedient núm. 013600/11,
hotel rural a la finca Can Cosmi d'en Vic (Santa Eulàlia del
Riu)? 

L'expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 27 de setembre de 2012.  

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

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 7525/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a hotel rural
a la finca fruitera. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

En quina situació es troba l'expedient núm. 006247/11,
hotel rural a la finca fruitera de Dalt a Santa Eulàlia del Riu?

L'expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 29 de febrer de 2012.  

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

Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 7551/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a voluntat
anticipada. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quants de documents sobre voluntat anticipada es varen
registrar a la comunitat autònoma els anys 2010, 2011 i 2012?
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2010 739
2011 710
2012 602

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 7552/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a voluntat
anticipada 2. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quants de documents relatius a voluntat anticipada s'han
registrat fins a 20 de juny de 2013?

Fins a 30 de juny de 2013 s'han registrat 345 documents
relatius a voluntat anticipada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 7570/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda
pública president. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quina va ser l'agenda pública del president Bauzá el dia 26
de juny de 2012?

S'adjunta còpia de l'agenda pública de dia 26 de juny de
2012 del president publicada a la pàgina web oficial
www.caib.es  

Palma, 20 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

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

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 7571/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda
pública president (II). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

A la Conselleria de Presidència: quina va ser l'agenda
pública del president Bauzá els dies 18 i 19 de març de 2012?

S'adjunta còpia de l'agenda pública dels dies 18 i 19 de març
del president publicada a la pàgina web oficial www.caib.es

 

Palma, 20 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

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

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 7572/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda
pública president (III). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

A la Conselleria de Presidència: quina va ser l'agenda
pública del president Bauzá els dies 16 i 17 d'octubre de 2012?

S'adjunta còpia de l'agenda pública dels dies 16 i 17
d'octubre de 2012 del president publicada a la pàgina web
oficial www.caib.es  

Palma, 19 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

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

Ordre de Publicació
DK)

A les Preguntes RGE núm. 7784/13, 7820/13, 7829/13,
7838/13, 7850/13, 7856/13, 7878/13, 7887/13, 7896/13 i
7905/13 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, relatives a persones amb contractació laboral
Conselleria de Turisme i Esports (6, 8 a 10 i 12 a 15). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 7585/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE juny
2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de juny de 2013?

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

Hospitals públics: 129
Clíniques autoritzades (abonades per l'Ib-salut): 17
TOTAL: 146

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.



BOPIB núm. 118 -  11 d'octubre de 2013 6935

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 7979/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears durant l'any 2012, detallat per reunió.

Reunió del Consell de Direcció de l'AECIB de 12 d'abril de
2012:

- Antonio Gómez i Pérez, president
- Maria Antònia Ramon i Pomar, secretària
- Antònia M. Estarellas i Torrens, vicepresidenta
- Juan Manuel Gómez i Gordiola, gerent
- Catalina Ferrer i Bover, vocal, Conselleria de Presidència
- Inés Navarro i Cartón, vocal, Vicepresidència econòmica,

de Promoció Industrial i Ocupació
- Maria Núria Riera i Martos, vocal, Conselleria

d'Administracions Públiques
- Maria Magdalena Jover i Casasnovas, vocal, Conselleria

de Presidència
- Gaspar Oliver i Juan, vocal, Conselleria d'Agricultura,

Medi Ambient i Territori
- Federico Antonio Sbert i Muntaner, vocal, Conselleria de

Salut

Reunió del Consell de Direcció de l'AECIB de 28 de juny de
2012:

- Antonio Gómez i Pérez, president
- Maria Antònia Ramon i Pomar, secretària
- Antònia M. Estarellas i Torrens, vicepresidenta
- Juan Manuel Gómez i Gordiola, gerent
- Catalina Ferrer i Bover, vocal, Conselleria de Presidència
- Inés Navarro i Cartón, vocal, Vicepresidència econòmica,

de Promoció Industrial i Ocupació
- Maria Núria Riera i Martos, vocal, Conselleria

d'Administracions Públiques
- Antònia Perelló i Jorquera, directora de l'Advocacia
- Gaspar Oliver i Juan, vocal, Conselleria d'Agricultura,

Medi Ambient i Territori

Reunió del Consell de Direcció de l'AECIB de 4 de
desembre de 2012:

- Antònia M. Estarellas i Torrens, vicepresidenta
- Alejandro Escriche i Cots, secretari
- Juan Manuel Gómez i Gordiola, gerent
- Catalina Ferrer i Bover, vocal, Conselleria de Presidència
- Inés Navarro i Cartón, vocal, Vicepresidència econòmica,

de Promoció Industrial i Ocupació
- Joaquín Legaza, vocal, Conselleria de Turisme
- Pilar Cortés i Samper, vocal, Conselleria de Presidència
- Gaspar Oliver i Juan, vocal, Conselleria d'Agricultura,

Medi Ambient i Territori
- Antònia Perelló i Jorquera, directora de l'Advocacia

Reunió del Consell de Direcció de l'AECIB de 28 de
desembre de 2012:

- Antònia M. Estarellas i Torrens, vicepresidenta
- Alejandro Escriche i Cots, secretari
- Juan Manuel Gómez i Gordiola, director gerent de

l'AECIB
- Catalina Ferrer i Bover, vocal, Conselleria de Presidència

- Gaspar Oliver i Juan, vocal, Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori

- Carmen Lliteras, vocal, Conselleria de Presidència
- Federico Sbert, vocal, Conselleria de Salut i Consum

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 7987/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'Administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Atesa l'extensió de la resposta, queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
DO)

A la pregunta RGE núm. 7988/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (I).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Escola Balear d'Administració Pública
durant l'any 2012, detallat per reunió.

L'Escola Balear d'Administració Pública no té cap consell
d'administració.

Marratxí, 8 d'agost de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DP)

A la pregunta RGE núm. 7989/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears(ESADIB) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) durant l'any 2012, detallat per reunió.

En referència a la relació dels assistents als consells
d'administració de l'ESADIB durant l'any 2012 informam que
l'ESADIB no disposa de consell d'administració.

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

A la pregunta RGE núm. 7994/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Atesa l'extensió de la resposta, queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
DR)

A la pregunta RGE núm. 7996/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'ATB (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública ATB durant l'any 2012, detallada per reunió.

Li comunic que l'Agència de Turisme de les Illes Balears i
l'ATB són el mateix ens, per tant, el remet a la resposta de la
pregunta 7981/2013.

Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 8008/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (I).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA durant
l'any 2012, detallat per reunió.

Aquesta informació es troba a la vostra disposició al llibre
d'actes del Consell d'Administració de Multimèdia de les Illes
Balears a les dependències de l'empresa.  

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 8013/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'Administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ràdio de les Illes Balears, SA durant l'any
2012, detallat per reunió.

La figura del Consell d'Administració de l'empresa pública
Ràdio de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
DU)

A la pregunta RGE núm. 8015/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) durant l'any 2012, detallat per reunió.

Assistents
Representants de l'Administració:
- Sr. Onofre Ferrer i Riera, vicepresident del SOIB, en

suplència del president.
- Sr. José Manuel Martínez i Onieva, en suplència del Sr.

Onofre Ferrer i Riera.
- Sra. Francesca Ramis i Pons, directora del Servei

d'Ocupació de les Illes Balears.
- Sra. Olga Uria i Guerrero, en suplència del director general

d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i vocal.
- Sra. Salvadora Ginard i Martínez, secretària general de la

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
- Sra. Carmen Oliver i Arellano, en suplència del director

general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
i vocal.

- Sra. Pilar del Castillo i Porcel, en suplència de la directora
general de Treball i Salut Laboral i vocal.

- Sra. Bienvenida Villalobos i Roig, en suplència del director
general de Comerç i vocal.

- Sr. Rafael Pons i Vidal, director insular d'Hisenda i Funció
Pública del Consell Insular de Mallorca i vocal.

- Sra. Pilar Pons i Faner, consellera executiva del
departament de Serveis Generals, treball i Innovació del Consell
Insular de Menorca i vocal.

- Sr. Carlos Canes i Martí, en suplència del director general
de Servei General, Treball i Innovació del Consell Insular de
Menorca  vocal.

- Sr. Vicente Roig i Tur, en suplència de la consellera
executiva del Departament d'Educació, Cultura i Patrimoni del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera i vocal.

- Sra. María Dolores Fernández i Tamargo, Consell Insular
de Formentera i vocal.

- Sra. Antoni Salas i Roca, Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB).

- Sr. Bartolomé Jover, Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB).

- Sra. María Monjo Ripo.., vocal (CAEB).
- Sra. Isabel Guitart, vocal (CAEB).
- Sra. Ana Reguera Rodríguez, vocal (CAEB).
- Sra. Esther Díaz i Pons, vocal (PIMEB).
- Sr. Francesc Mellado i Serra (CCOO).
- Sr. Jon Barrenetxea i Esteva (CCOO).
- Sr. Manuel Pelarda i Ferrando (UGT).
- Sra. Maria Antònia Salvà (UGT).

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

A la Pregunta RGE núm. 8019/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'Administració de Televisió de les Illes Balears, SA (I).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Televisió de les Illes Balears, SA durant
l'any  2012, detallat per reunió.

La figura del Consell d'Administració de l'empresa pública
Televisió de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
DX)

A la Pregunta RGE núm. 8024/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'agència de turisme de les Illes Balears (II).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Turisme de les Illes Balears
durant l'any 2013, detallada per reunió.

S'adjunta còpia de les actes aprovades on consten les
relacions dels assistents.

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

Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DY)

A la Pregunta RGE núm. 8030/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'Administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Atesa l'extensió de la resposta, queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
DZ)

A la Pregunta RGE núm. 8032/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) durant l'any 2013, detallat per reunió.

En referència a la relació d'assistents als consells
d'administració de l'ESADIB durant l'any 2012 informam que
l'ESADIB no disposa de consell d'administració.

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

Ordre de Publicació
EA)

A la Pregunta RGE núm. 8037/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Atesa l'extensió de la resposta, queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
EB)

A la Pregunta RGE núm. 8039/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'ATB (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública ATB durant l'any 2013, detallada per reunió.

Li comunic que l'Agència de Turisme de les Illes Balears i
l'ATB són el mateix ens, per tant, el remet a la resposta de la
pregunta 8024/2013.

Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols. 

Ordre de Publicació
EC)

A la Pregunta RGE núm. 8052/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració del Palau de Congressos de Palma, SA (II).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Palau de Congressos de Palma, SA  durant
l'any 2013, detallat per reunió.

S'adjunta còpia de les actes aprovades on consten les
relacions dels assistents.
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Palma, 7 d'agost de 2013
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

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

Ordre de Publicació
ED)

A la Pregunta RGE núm. 8054/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració del Ports de les Illes Balears (II). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ports de les Illes Balears  durant l'any 2013,
detallat per reunió.

S'adjunta còpia de les actes aprovades on consten les
relacions dels assistents.

Palma, 7 d'agost de 2013
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

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

Ordre de Publicació
EE)

A la Pregunta RGE núm. 8056/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'Administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (II). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ràdio de les Illes Balears, SA durant l'any
2013, detallat per reunió.

La figura del Consell d'Administració de l'empresa pública
Ràdio de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
EF)

A la Pregunta RGE núm. 8058/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) durant l'any 2013, detallat per reunió.

Assistents
Representants de l'Administració:
- Sr. Onofre Ferrer i Riera, vicepresident del SOIB, en

suplència del president.
- Sr. José Manuel Martínez i Onieva, en suplència del Sr.

Onofre Ferrer i Riera.
- Sra. Francesca Ramis i Pons, directora del Servei

d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i vocal.
- Sra. Olga Uria i Guerrero, en suplència del director general

d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i vocal.
- Sra. Salvadora Ginard i Martínez, secretària general de la

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
- Sra. Pilar del Castillo i Porcel, en suplència de la directora

general de Treball i Salut Laboral i vocal.
- Sr. César Nuño i Pacheco, director general de Comerç  i

Empresa i vocal.
- Sr. Rafael Pons i Vidal, director insular d'Hisenda i Funció

Pública del Consell Insular de Mallorca i vocal.
- Sr. Antoni Mulet i Campins, conseller electe del Consell de

Mallorca i vocal.
- Sr. Joan Albertí i Sastre, en representació de la  Federació

d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
- Sra. Carmen Díaz de la Jara, vocal (CCOO).
- Sr. Francesc Mellado i Serra, vocal (CCOO).
- Sr. Joan Barrenetxea i Esteva, vocal (CCOO).
- José Luís García i Vida, vocal (CCOO).
- Joana Maria Alorda i Fiol (UGT).
- Sr. Manuel Pelarda i Ferrando (UGT).

Representants de les organitzacions empresarials:
- Sra. Isabel Guitart i Feliubadaló, vocal (CAEB).
- Sra. Ana Belén Reguera i Rodríguez, vocal (CAEB).
- Sra. Cristina Aloy i Oliver, vocal (CAEB).

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

Ordre de Publicació
EG)

A la Pregunta RGE núm. 8062/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'Administració de Televisió de les Illes Balears, SA (II).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Televisió de les Illes Balears, SA durant
l'any  2013, detallat per reunió.

La figura del Consell d'Administració de l'empresa pública
Televisió de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Ordre de Publicació
EH)

A la Pregunta RGE núm. 8066/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant l'any 2012?

El cost total de les reunions del consell de direcció de
l'AQUIB durant l'any 2012 és 00,00 euros. 

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

Ordre de Publicació
EI)

A les Preguntes RGE núm. 8071/13, 8113/13, 8156/13 i
8199/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a cost dels consells d'administració de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (I, II, III i IV).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears durant l'any 2012 i l'any 2013?

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears durant l'any 2012 i l'any
2013.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears té una
naturalesa d'òrgan colAlegiat adscrit a la conselleria competent
en matèria de medi ambient i, per tant, no és un centre de cost
autònom i no disposa d'aquesta organització. 

Palma 8 d'agost de 2013.
El conseller  d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
EJ)

A la Pregunta RGE núm. 8073/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA durant l'any 2012?

El cost total de les reunions del Consell d'Administració de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears durant l'any
2012 és de 27.126,44 euros.

Santa Ponça, 21 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
EK)

A la Pregunta RGE núm. 8074/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (I).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Balear
d'Administració Pública durant l'any 2012?

L'Escola Balear d'Administració Pública no té cap consell
d'administració i per tant no ha generat cap cost. 

Marratxí, 8 d'agost de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
EL)

A la Pregunta RGE núm. 8075/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any 2012?

En referència als cost de les reunions del consell
d'administració de l'ESADIB durant l'any 2013, informam que
l'ESADIB no disposa de consell d'administració. 

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

Ordre de Publicació
EM)

A la Pregunta RGE núm. 8082/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública ATB durant l'any 2012?

Li comunic que la l'Agència de Turisme de les Illes Balears
i l'ATB són el mateix ens. Per tant, el remet a la resposta de la
pregunta 8067/13. 

Palma, 7 d'agost de 2013.
EL conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EN)

A les Preguntes RGE núm. 8092/13, 8134/13, 8177/13 i
8220/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a cost dels consells d'administració de l'Institut
de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (I a
IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
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Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant l'any 2012
i l'any 2013?

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut de
Qualitat Agroalimentària les Illes Balears (IQUA) durant l'any
2012 i l'any 2013.

L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) és una unitat
administrativa sense personalitat jurídica, amb rang de servei,
adscrita a la Direcció General de Medi Rural i Marí i, per tant,
no és un centre de cost i no disposa d'aquesta organització.

Palma 8 d'agost de 2013.
El conseller  d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
EO)

A la Pregunta RGE núm. 8094/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (I).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost de les reunions dels consells d'administració
de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA
durant l'any 2012?

El cost brut de totes les sessions de 2012 del Consell
d'Administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA és de
19.950,00 euros.

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EP)

A les Preguntes RGE núm. 8095/13, 8137/13, 8180/13 i
8223/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a cost dels consells d'administració de Palau
de Congressos de Palma, SA (I, II, III i IV). (BOPIB núm. 109,
de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Palau de Congressos de
Palma, SA durant l'any 2012 i l'any 2013?

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Palau de
Congressos de Palma, SA durant l'any 2012 i l'any 2013.

No s'abonen dietes per assistir als consells d'administració
de l'empresa pública Palau de Congressos de Palma, SA. 

Palma 7 d'agost de 2013.
El conseller  de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EQ)

A la pregunta RGE núm. 8097/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (I). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions del consell
d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes Balears
durant l'any 2012?

L'import total brut en concepte de dietes del consell
d'administració de Ports de les Illes Balears en l'exercici 2012
va ser de 27.600 euros. 

Palma, 7 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
ER)

A la Pregunta RGE núm. 8099/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012?

La figura del Consell d'Administració de l'empresa pública
Ràdio de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
ES)

A la Pregunta RGE núm. 8101/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) durant l'any 2012?

Les reunions del SOIB no generen cap tipus de dietes i per
tant el cost és zero. 

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

A la Pregunta RGE núm. 8105/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (I).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Televisió de les Illes
Balears, SA durant l'any  2012?

La figura del Consell d'Administració de l'empresa pública
Televisió de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
EU)

A la Pregunta RGE núm. 8107/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears durant l'any 2013?

L'assistència als consells de direcció de l'AECIB no implica
cap retribució ni dieta. Per tant el cost total que ha suposat a
l'administració la celebració d'aquestes reunions és nul.

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EV)

A la Pregunta RGE núm. 8108/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB) (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant l'any 2013?

El cost total de les reunions del consell de direcció de
l'AQUIB durant l'any 2013 és 00,00 euros. 

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

Ordre de Publicació
EX)

A la Pregunta RGE núm. 8115/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA durant l'any 2013?

El cost de les reunions dels consells d'administració de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears fins al juliol de
2013 és de 13.428,24 euros.

Santa Ponça, 21 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
EY)

A la Pregunta RGE núm. 8116/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública
(II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Balear
d'Administració Pública durant l'any 2013?

L'Escola Balear d'Administració Pública no té cap consell
d'administració i per tant no ha generat cap cost. 

Marratxí, 8 d'agost de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
EZ)

A la Pregunta RGE núm. 8117/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any 2013?

En referència als cost de les reunions del consell
d'administració de l'ESADIB durant l'any 2013, informam que
l'ESADIB no disposa de consell d'administració. 

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

Ordre de Publicació
FA)

A la Pregunta RGE núm. 8122/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió d'Emergències  de les Illes Balears
(GEIBSAU) (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
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Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (GEIBSAU) durant l'any 2012?

El cost final a dia d'avui és de 8.370,60 euros, la totalitat del
qual està motivat per dietes d'assistència a aquestes reunions en
els mesos de gener, març, maig i juny del 2013.

Marratxí, 7 d'agost de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
FB)

A la Pregunta RGE núm. 8124/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública ATB durant l'any 2013?

Li comunic que la l'Agència de Turisme de les Illes Balears
i l'ATB són el mateix ens. Per tant, el remet a la resposta de la
pregunta 8109/13. 

Palma, 7 d'agost de 2013.
EL conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FC)

A la Pregunta RGE núm. 8136/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (II).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Multimèdia de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013?

El cost brut de totes les sessions de 2013 del Consell
d'Administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA és de
13.800,00 euros.

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
FD)

A la Pregunta RGE núm. 8139/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (II). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions del consell
d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes Balears
durant l'any 2013?

L'import total brut en concepte de dietes del consell
d'administració de Ports de les Illes Balears en l'exercici 2013,
fins a la data, és de 18.000 euros. 

Palma, 7 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FE)

A la Pregunta RGE núm. 8141/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (II). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013?

La figura del consell d'administració de l'empresa pública
Ràdio de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
FF)

A la pregunta RGE núm. 8143/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) durant l'any 2013?

Les reunions del SOIB no generen cap tipus de dietes i per
tant el cost és zero. 

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

Ordre de Publicació
FG)

A la Pregunta RGE núm. 8147/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (II).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Televisió de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013?

La figura del consell d'administració de l'empresa pública
Televisió de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).
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Santa Ponça, 6 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
FH)

A la Pregunta RGE núm. 8150/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears (III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears durant l'any
2012.

El cost és zero.

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
FI)

A la Pregunta RGE núm. 8151/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB) (III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant
l'any 2012.

Els membres del consell de direcció de l'AQUIB no reben
cap tipus de compensació per assistir a les reunions del consell
per la qual cosa el cost per assistent  les reunions l'any 2012 és
de 00,00 euros. 

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

Ordre de Publicació
FJ)

A la Pregunta RGE núm. 8158/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'Administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA (III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Relació del desglossament per assistents del cost de les
reunions dels consells d'administració de l'empresa pública Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears durant l'any 2012.

Des de gener de 2012 fins a febrer de 2012
Sr. Eudimio Carrasco González, 400 euros.
Sr. Miquel Costa i Costa, 515,65 euros.

Sr. Francisco Molina i Fresneda, 425,84 euros.
Sr. Josep Allès i Janer, 400 euros.
Sr. Josep Buñuel i Polvorosa, 400 euros.
Sr. Jaime Fdo. Comas Alemany, 450,82 euros.
Sr. Josep Alcover i Pons, 200 euros.
Sr. Mateu Burguera i Oliver, 443,32 euros.
Sra. Maria Francisca Servera i Pascual, 468,40 euros.
Sr. Javier Alarcón i Alcaraz, 226,60 euros.
Sr. Felipe Amengual Mañas, 438,76 euros.
Sra. Maria Francisca Mataró i Mulet, 400 euros.
Sr. Antoni Esteva Mestre, 200 euros.
Sra. Laura Carrascosa de Juan, 200 euros.
Sr. Miquel Pastor Torres, 214,44 euros.
Sr. Josep Antoni Vallori i Genestra, 218,62 euros.
Sra. Magdalena Pascual Sancho, 200 euros.
Sr. Jacobo Palazón Gasset, 400 euros.

Des de gener de 2012 fins a desembre de 2012
Sr. Francisco Ferrer Tur, 4.343,54 euros.

Des de març de 2012 fins a desembre de 2012
Sr. Antonio Luis Alcover Casasnovas, 2.000 euros.
Sra. Margalida Alemany Hormaeche, 2.200 euros.
Sr. Josep Maria Codony Oliver, 2.400 euros.
Sra. Núria Ferrer Ferrer, 1.475 euros.
Sr. Onofre Martorell Cunill, 1.800 euros.
Sr. Pedro Orfila Carreras, 2.505,45 euros
Sra. Maria Antònia Puigrós Caldentey, 1.800 euros.
Sr. José Manuel Ruiz Rivero, 2.400 euros.

Santa Ponça, 21 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
FK)

A la Pregunta RGE núm. 8159/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear de l'Administració Pública
(III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Balear de
l'Administració Pública durant l'any 2012.

L'Escola Balear de l'Administració Pública no té cap consell
d'administració i per tant no ha generat cap cost. 

Marratxí, 8 d'agost de 2012.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
FL)

A la Pregunta RGE núm. 8160/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les
Illes Balears (ESADIB) (III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any
2012?

En referència al desglossament per assistents dels cost de les
reunions dels consells d'administració de l'ESADIB durant l'any
2012, informam que l'ESADIB no disposa de consell
d'administració. 

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

Ordre de Publicació
FM)

A la Pregunta RGE núm. 8167/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (III). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública ATB durant l'any
2012.

Li comunic que l'Agència de Turisme de les Illes Balears i
la ATB són el mateix ens. Per tant, el remet a la resposta de la
pregunta 8152/13 

Palma, 7 d'agost de 2013
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FN)

A la Pregunta RGE núm. 8179/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (III).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Multimèdia de
les Illes Balears, SA durant l'any 2012?

La relació d'assistents a les reunions es troba a la vostra
disposició al llibre d'actes del Consell d'Administració de
Multimèdia de les Illes Balears a les dependències de l'empresa.
El cost brut de totes les sessions de 2012 del Consell
d'Administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA és de
19.950,00 euros.

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
FO)

A la Pregunta RGE núm. 8182/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (III). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes
Balears durant l'any 2012.

L'import brut de la dieta de l'any 2012 per assistència al
consell d'administració és de 200 euros i en la resposta a la
pregunta 8011/13 es relacionen els assistents. Li record que les
dietes pagades en la passada legislatura varen ser de 892,93
euros fins al 14 de desembre de 2009 i que a partir del 28 de
gener de 2010 en endavant són de 200 euros. 

Palma, 9 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FP)

A la Pregunta RGE núm. 8184/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (III). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012?

La figura del consell d'administració de l'empresa pública
Ràdio de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
FQ)

A la Pregunta RGE núm. 8186/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) (III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) durant l'any 2012.

Les reunions del SOIB no generen cap tipus de dietes i per
tant el cost és zero. 

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

A la Pregunta RGE núm. 8190/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (III).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Televisió de les
Illes Balears, SA durant l'any 2012?

La figura del consell d'administració de l'empresa pública
Televisió de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
FS)

A la Pregunta RGE núm. 8193/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears durant l'any
2013.

El cost és zero.

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
FT)

A la Pregunta RGE núm. 8194/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB) (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant
l'any 2013.

Els membres del consell de direcció de l'AQUIB no reben
cap tipus de compensació per assistir a les reunions del consell
per la qual cosa el cost per assistent  les reunions l'any 2013 és
de 00,00 euros. 

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

Ordre de Publicació
FU)

A la Pregunta RGE núm. 8201/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació del desglossament per assistents del cost de les
reunions dels consells d'administració de l'empresa pública
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears SA durant
l'any 2013.

Relació del desglossament per assistent del cost de les
reunions del Consell d'Administració de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears durant l'any 2013.

Des de gener fins a juliol de 2013
Sr. Antonio Luis Alcover Casasnovas, 1.600 euros.
Sra. Margalida Alemany Hormaechea, 1.400 euros.
Sr. Josep Maria Codony Oliver, 1.600 euros.
Sra. Núria Ferrer Ferrer, 1.200 euros.
Sr. Francesc Ferrer Tur, 2.428,24 euros.
Sr. Onofre Martorell Cunill, 400 euros.
Sr. Pedro Orfila Carreras, 1.600 euros
Sra. Maria Antònia Puigrós Caldentey, 1.600 euros.
Sr. José Manuel Ruiz Rivero, 1.600 euros.

Santa Ponça, 21 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
FV)

A la pregunta RGE núm. 8202/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear de l'Administració Pública
(IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Balear de
l'Administració Pública durant l'any 2013.

L'Escola Balear de l'Administració Pública no té consell
d'administració i per tant no ha generat cap cost. 

Marratxí, 8 d'agost de 2012.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
FX)

A la Pregunta RGE núm. 8203/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les
Illes Balears (ESADIB) (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any
2013.
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En referència al desglossament per assistents dels cost de les
reunions dels consells d'administració de l'ESADIB durant l'any
2013, informam que l'ESADIB no disposa de consell
d'administració. 

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

Ordre de Publicació
FY)

A la Pregunta RGE núm. 8210/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'ATB (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública ATB durant l'any
2013.

Li comunic que l'Agència de Turisme de les Illes Balears i
la ATB són el mateix ens. Per tant, el remet a la resposta de la
pregunta 8195/13 

Palma, 7 d'agost de 2013
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FZ)

A la Pregunta RGE núm. 8222/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (IV).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Multimèdia de
les Illes Balears, SA durant l'any 2013.

La relació d'assistents a les reunions es troba a la vostra
disposició al llibre d'actes del Consell d'Administració de
Multimèdia de les Illes Balears a les dependències de l'empresa.
El cost brut de totes les sessions de 2013 del Consell
d'Administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA és de
13.800,00 euros.

Palma, 8 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
GA)

A la pregunta RGE núm. 8225/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (IV). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes
Balears durant l'any 2013.

L'import brut de la dieta de l'any 2013 per assistència al
consell d'administració és de 200 euros i en la resposta a la

pregunta 8054/13 es relacionen els assistents. Li record que les
dietes pagades en la passada legislatura varen ser de 892,93
euros fins al 14 de desembre de 2009 i que a partir del 28 de
gener de 2010 en endavant són de 200 euros. 

Palma, 9 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GB)

A la Pregunta RGE núm. 8227/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (IV). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013?

La figura del consell d'administració de l'empresa pública
Ràdio de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GC)

A la Pregunta RGE núm. 8233/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (IV).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Televisió de les
Illes Balears, SA durant l'any 2013?

La figura del consell d'administració de l'empresa pública
Televisió de les Illes Balears no està contemplada a la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB).

Santa Ponça, 12 d'agost de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 10293/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts, davant el Ple de la cambra, per tal de
donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm.
8012/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la proposició no de llei esmentada (BOPIB núm.
88, de 28 de febrer de 2013), relativa a incrementar inversions
per a les Illes Balears en els Pressuposts Generals de l'Estat; i
acorda d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 10294/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant el Ple de la
cambra, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm.
9237/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 161.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la proposició no de llei esmentada (BOPIB núm.
77, de 14 de desembre de 2012), relativa a prospeccions
petrolíferes; i acorda d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera
sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 10333/13, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, sobre els fets ocorreguts en el centre
Es Pinaret.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 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 de Família i
Serveis Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans, per tal d'informar sobre els fets ocorreguts en el centre
Es Pinaret.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 10221/13, 10226/13,
10232/13 i 10235/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del grup Parlamentari MÉS, i per les diputades
Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, Hble. Sra. Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, i Hble. Sra.
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a solució al problema educatiu, a funcionament de les
Seccions Europees, a dades sobre ocupació i a taxes de fracàs
escolar i abandonament prematur a les Illes Balears (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre d'enguany), per les preguntes RGE
núm. 10407/13, 10409/13, 10410/13 i 10411/13, relatives a
passes del Govern i conflicte educatiu, a suspensió de la vaga
indefinida, a sentència del Tribunal Constitucional sobre el
català a l'Administració Pública de les Illes Balears i a llistes
tant d'alumnat com de docents, respectivament, publicades en
aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 4434/13, relativa a retirada del Projecte
de llei de millora de la qualitat educativa (LOMQE).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 10365/13,
del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb els
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de
llei  esmentada (publicada al BOPIB núm. 97, de 3 de maig de
2013) es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2013/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 10189/13,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a gratuïtat als museus
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

444/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 10258/13,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
solAlicitud de compareixença esmentada, del conseller de
Turisme i Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal
d'informar sobre les negociacions  relatives a les negociacions
sobre la bonificació dels descomptes a residents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 1058/13 a 1060/13, 2031/13 i 2032/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 10239/13,
del diputat Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del Reglament
de la cambra, acorda que les preguntes esmentades, relatives a
Pla d'equilibri econòmic financer (I a III) i a Reial Decret Llei
21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquidesa de les
administracions públiques i a l'àmbit financer (I i II) (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer, i 90, de 15 de març de 2013),
s'incloguin a la propera sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts on rebran el tractament de les preguntes orals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 7478/13 a 7480/13, 8492/13 a 8497/13 i
8831/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 10240/13,
del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del Reglament
de la cambra, acorda que les preguntes esmentades, relatives a
cobrament de més a pensionistes per copagament (I a III), a
estalvi en despesa farmacèutica els darrers dotze mesos (I a VI)
i a medicaments exclosos (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol, i
110, de 30 de juliol de 2013), s'incloguin a la propera sessió de
la Comissió de Salut on rebran el tractament de les preguntes
orals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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. 117, de 4 d'octubre de
2013.

-  Pàg. 6784 i 6846. Respostes a preguntes, apartat AD)
On diu: A les Preguntes RGE núm. 4791/13 i 4192/13, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 4791/13 i 4792/13, ...



BOPIB núm. 118 -  11 d'octubre de 2013 6949



6950 BOPIB núm. 118 -  11 d'octubre de 2013



BOPIB núm. 118 -  11 d'octubre de 2013 6951



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


