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AQ) RGE núm. 10492/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
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AS) RGE núm. 10494/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social, setembre 2013.
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AT) RGE núm. 10495/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa Medi
obert, setembre 2013.
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AV) RGE núm. 10497/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Renda bàsica,
setembre 2013.
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AX) RGE núm. 10499/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs, setembre 2013.
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AY) RGE núm. 10500/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció precoç
del càncer de mama, setembre 2013.
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AZ) RGE núm. 10507/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, setembre 2013.
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BA) RGE núm. 10508/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques a hospitals públics i fundacions, setembre 2013.
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BB) RGE núm. 10509/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques a hospitals privats amb doblers públics, setembre 2013.
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BC) RGE núm. 10510/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a anticonceptius
orals, setembre 2013.
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BD) RGE núm. 10515/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reiteració de
pregunta no contestada sobre quantitat econòmica estalviada pel Govern amb la retirada de la targeta sanitària a persones immigrants.
7008

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013

6959

BE) RGE núm. 10516/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reiteració de
pregunta no contestada sobre factures paralitzades per mor d'incorrecció.
7008
BF) RGE núm. 10598/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors
escolars 2010-2011.
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BG) RGE núm. 10599/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors
escolars 2011-2012.
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BH) RGE núm. 10600/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors
escolars 2012-2013.
7009
BI) RGE núm. 10601/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors escolars
2013-2014.
7009
BJ) RGE núm. 10612/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
d'obligacions de servei públic (I).
7009
BK) RGE núm. 10613/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
d'obligacions de servei públic (II).
7009
BL) RGE núm. 10614/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
d'obligacions de servei públic (III).
7009
BM) RGE núm. 10615/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
d'obligacions de servei públic (IV).
7009
BN) RGE núm. 10616/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
d'obligacions de servei públic (V).
7010
BO) RGE núm. 10617/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cogestió
aeroportuària.
7010
BP) RGE núm. 10618/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comitè de
coordinació aeroportuària (I).
7010
BQ) RGE núm. 10619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comitè de
coordinació aeroportuària (II).
7010
BR) RGE núm. 10620/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descomptes i
bonificacions a les taxes aeroportuàries.
7010
BS) RGE núm. 10621/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reiterades pujades
de les taxes aeroportuàries dels aeroports.
7010
BT) RGE núm. 10622/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou sistema de
descomptes i bonificacions.
7011
BU) RGE núm. 10623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (I).
7011
BV) RGE núm. 10624/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (II).
7011
BX) RGE núm. 10625/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (III).
7011
BY) RGE núm. 10626/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (I).
7011
BZ) RGE núm. 10627/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (II).
7011
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CA) RGE núm. 10628/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (III).
7012
CB) RGE núm. 10629/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
funcionari adscrit a Presidència del Govern (I).
7012
CC) RGE núm. 10630/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
funcionari adscrit a Presidència del Govern (II).
7012
CD) RGE núm. 10631/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
funcionari adscrit a Presidència del Govern (III).
7012
CE) RGE núm. 10632/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
laboral adscrit a Presidència del Govern (I).
7012
CF) RGE núm. 10633/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
laboral adscrit a Presidència del Govern (II).
7012
CG) RGE núm. 10634/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
laboral adscrit a Presidència del Govern (III).
7013
CH) RGE núm. 10635/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (I).
7013
CI) RGE núm. 10636/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (II).
7013
CJ) RGE núm. 10637/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (IIbis).
7013
CK) RGE núm. 10638/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (III).
7013
CL) RGE núm. 10639/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (IV).
7013
CM) RGE núm. 10640/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (V).
7014
CN) RGE núm. 10641/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (VI).
7014
CO) RGE núm. 10642/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (VII).
7014
CP) RGE núm. 10643/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (VIII).
7014
CQ) RGE núm. 10644/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (IX).
7014
CR) RGE núm. 10645/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana (X).
7014
CS) RGE núm. 10646/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana a cada lloc adscrit a la Conselleria de Salut (I).
7015
CT) RGE núm. 10647/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana a cada lloc adscrit a la Conselleria de Salut (II).
7015
CU) RGE núm. 10648/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana a cada lloc adscrit a la Conselleria de Salut (III).
7015
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CV) RGE núm. 10649/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixement de la llengua catalana a cada lloc adscrit a la Conselleria de Salut (IV).
7015
CX) RGE núm. 10650/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball (I).
7015
CY) RGE núm. 10651/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball (II).
7015
CZ) RGE núm. 10652/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball (III).
7015
DA) RGE núm. 10653/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball (IV).
7016
DB) RGE núm. 10654/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball (V).
7016
DC) RGE núm. 10655/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball (VI).
7016
DD) RGE núm. 10656/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball (VII).
7016
DE) RGE núm. 10657/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball (VIII).
7017
DF) RGE núm. 10658/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
adscrit a la Conselleria de Salut (I).
7017
DG) RGE núm. 10659/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
adscrit a la Conselleria de Salut (II).
7017
DH) RGE núm. 10660/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
adscrit a la Conselleria de Salut (III).
7017
DI) RGE núm. 10661/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
estatutari no sanitari adscrit a la Conselleria de Salut (IV).
7017
DJ) RGE núm. 10662/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (I).
7017
DK) RGE núm. 10663/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (II).
7017
DL) RGE núm. 10664/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (III).
7018
DM) RGE núm. 10665/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (IV).
7018
DN) RGE núm. 10666/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball a la Conselleria de Salut (I).
7018
DO) RGE núm. 10667/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball a la Conselleria de Salut (II).
7018
DP) RGE núm. 10668/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball a la Conselleria de Salut (III).
7018
DQ) RGE núm. 10669/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball a la Conselleria de Salut (IV).
7018
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DR) RGE núm. 10670/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (V).
7019
DS) RGE núm. 10671/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (VI).
7019
DT) RGE núm. 10672/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (VII).
7019
DU) RGE núm. 10673/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (VIII).
7019
DV) RGE núm. 10674/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (I).
7019
DX) RGE núm. 10675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (II).
7020
DY) RGE núm. 10676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (III).
7020
DZ) RGE núm. 10677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (IV).
7020
EA) RGE núm. 10678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (I).
7020
EB) RGE núm. 10679/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (II).
7020
EC) RGE núm. 10680/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (III).
7020
ED) RGE núm. 10681/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (IV).
7021
EE) RGE núm. 10682/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (V).
6990
EF) RGE núm. 10683/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (VI).
7021
EG) RGE núm. 10684/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (VII).
7021
EH) RGE núm. 10685/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (VIII).
7021
EI) RGE núm. 10686/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (IX).
7021
EJ) RGE núm. 10687/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (X).
7022
EK) RGE núm. 10688/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (XI).
7022
EL) RGE núm. 10689/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball adscrits a la Conselleria de Salut (XII).
7022
EM) RGE núm. 10690/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la Conselleria de Salut (I).
7022
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EN) RGE núm. 10691/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la Conselleria de Salut (II).
7022
EO) RGE núm. 10692/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la Conselleria de Salut (II).
7022
EP) RGE núm. 10693/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la Conselleria de Salut (IV).
7023
EQ) RGE núm. 10713/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reiteració de
7023
la solAlicitud RGE 4358/12, sobre l'estalvi per serveis de turisme sanitari.
ER) RGE núm. 10714/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comissió
d'anàlisi d'estudis i implementació en salut pública.
7023
ES) RGE núm. 10715/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fossa a Son
Espases.
7023
ET) RGE núm. 10716/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reiteració de
les factures de viatges del president, maig 2013.
7023
EU) RGE núm. 10718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Amèrica
del president (1).
7024
EV) RGE núm. 10719/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Amèrica
del president (2).
7024
EX) RGE núm. 10720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Amèrica
del president (3).
7024
EY) RGE núm. 10722/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7024
EZ) RGE núm. 10723/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7024
FA) RGE núm. 10724/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7024
FB) RGE núm. 10725/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7024
FC) RGE núm. 10726/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7025
FD) RGE núm. 10727/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7025
FE) RGE núm. 10728/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7025
FF) RGE núm. 10729/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7025
FG) RGE núm. 10730/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7025
FH) RGE núm. 10731/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7025
FI) RGE núm. 10732/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7026
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FJ) RGE núm. 10733/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7026
FK) RGE núm. 10734/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7026
FL) RGE núm. 10735/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7026
FM) RGE núm. 10736/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7026
FN) RGE núm. 10737/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7026
FO) RGE núm. 10738/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7027
FP) RGE núm. 10739/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7027
FQ) RGE núm. 10740/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7027
FR) RGE núm. 10741/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7027
FS) RGE núm. 10742/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7027
FT) RGE núm. 10743/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques (I).
7027
FU) RGE núm. 10744/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori (I).
7028
FV) RGE núm. 10745/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat
7028
(I).
FX) RGE núm. 10746/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(I).
7028
FY) RGE núm. 10747/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
7028
FZ) RGE núm. 10748/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials
7028
(I).
GA) RGE núm. 10749/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports (I).
7029
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GB) RGE núm. 10750/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques (I).
7029
GC) RGE núm. 10751/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
(I).
7029
GD) RGE núm. 10752/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I).
7029
GE) RGE núm. 10753/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
7029
GF) RGE núm. 10754/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
7029
GG) RGE núm. 10755/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials (I).
7030
GH) RGE núm. 10756/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports (I).
7030
GI) RGE núm. 10757/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7030
GJ) RGE núm. 10758/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
7030
GK) RGE núm. 10759/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7030
GL) RGE núm. 10760/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7031
GM) RGE núm. 10761/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7031
GN) RGE núm. 10762/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7031
GO) RGE núm. 10763/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7031
GP) RGE núm. 10764/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7031
GQ) RGE núm. 10765/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7032
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GR) RGE núm. 10766/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7032
GS) RGE núm. 10767/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7032
GT) RGE núm. 10768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7032
GU) RGE núm. 10769/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7032
GV) RGE núm. 10770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7032
GX) RGE núm. 10771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7033
GY) RGE núm. 10772/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7033
GZ) RGE núm. 10773/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7033
HA) RGE núm. 10774/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7033
HB) RGE núm. 10775/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7033
HC) RGE núm. 10776/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7033
HD) RGE núm. 10777/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7034
HE) RGE núm. 10778/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7034
HF) RGE núm. 10779/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7034
HG) RGE núm. 10780/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball de personal funcionari a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7034
HH) RGE núm. 10781/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball de personal funcionari a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7034
HI) RGE núm. 10782/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7034
HJ) RGE núm. 10783/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7035
HK) RGE núm. 10784/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball de personal funcionari a la Conselleria de Turisme i Esports.
7035
HL) RGE núm. 10785/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7035
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HM) RGE núm. 10786/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
7035
HN) RGE núm. 10787/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7035
HO) RGE núm. 10788/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7035
HP) RGE núm. 10789/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 7036
HQ) RGE núm. 10790/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7036
HR) RGE núm. 10791/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7036
HS) RGE núm. 10792/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7036
HT) RGE núm. 10793/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
7036
HU) RGE núm. 10794/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7037
HV) RGE núm. 10795/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7037
HX) RGE núm. 10796/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7037
HY) RGE núm. 10797/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7037
HZ) RGE núm. 10798/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.
7037
IA) RGE núm. 10799/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques.
7037
IB) RGE núm. 10800/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7038
IC) RGE núm. 10801/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7038
ID) RGE núm. 10802/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7038
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IE) RGE núm. 10803/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7038
IF) RGE núm. 10804/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7038
IG) RGE núm. 10805/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria de Turisme i Esports.
7038
IH) RGE núm. 10806/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions Públiques.
7039
II) RGE núm. 10807/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7039
IJ) RGE núm. 10808/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7039
IK) RGE núm. 10809/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7039
IL) RGE núm. 10810/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7039
IM) RGE núm. 10811/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7040
IN) RGE núm. 10812/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Turisme i Esports.
7040
IO) RGE núm. 10813/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques.
7040
IP) RGE núm. 10814/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
català del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7040
IQ) RGE núm. 10815/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7040
IR) RGE núm. 10816/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
català del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7041
IS) RGE núm. 10817/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
català del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7041
IT) RGE núm. 10818/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
català del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials.
7041
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IU) RGE núm. 10819/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports.
7041
IV) RGE núm. 10820/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques.
7041
IX) RGE núm. 10821/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7042
IY) RGE núm. 10822/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7042
IZ) RGE núm. 10823/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
català del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.
7042
JA) RGE núm. 10824/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7042
JB) RGE núm. 10825/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials.
7042
JC) RGE núm. 10826/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de català del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports.
7043
JD) RGE núm. 10827/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques.
7043
JE) RGE núm. 10828/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7043
JF) RGE núm. 10829/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat.
7043
JG) RGE núm. 10830/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.
7043
JH) RGE núm. 10831/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.
7044
JI) RGE núm. 10832/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Família i Serveis Socials.
7044
JJ) RGE núm. 10833/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports.
7044
JK) RGE núm. 10834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques.
7044
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JL) RGE núm. 10835/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7044
JM) RGE núm. 10836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat.
7045
JN) RGE núm. 10837/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.
7045
JO) RGE núm. 10838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.
7045
JP) RGE núm. 10839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials.
7045
JQ) RGE núm. 10840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports.
7045
JR) RGE núm. 10841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques.
7046
JS) RGE núm. 10842/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.
7046
JT) RGE núm. 10843/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat.
7046
JU) RGE núm. 10844/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats.
7046
JV) RGE núm. 10845/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts.
7046
JX) RGE núm. 10846/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Família i
Serveis Socials.
7046
JY) RGE núm. 10847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports.
7047
JZ) RGE núm. 10848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques.
7047
KA) RGE núm. 10849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.
7047
KB) RGE núm. 10850/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat.
7047
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KC) RGE núm. 10851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.
7047
KD) RGE núm. 10852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs
de treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts.
7048
KE) RGE núm. 10853/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials.
7048
KF) RGE núm. 10854/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports.
7048
KG) RGE núm. 10855/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions Públiques.
7048
KH) RGE núm. 10856/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
7048
KI) RGE núm. 10857/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
7049
KJ) RGE núm. 10858/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
7049
KK) RGE núm. 10859/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
7049
KL) RGE núm. 10860/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
7049
KM) RGE núm. 10861/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Turisme i Esports.
7049
KN) RGE núm. 10862/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de la
depuradora d'Alcúdia.
7050
KO) RGE núm. 10863/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport
educatiu de la Direcció general d'Ordenació, Innovació i FP.
7050
KP) RGE núm. 10864/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a
l'educació dels joves amb trastorns de salut mental.
7050
KQ) RGE núm. 10865/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda a la
valoració i al maneig dels joves amb trastorns de l'espectre autista.
7050
KR) RGE núm. 10866/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb
l'Associació Aspanob per desenvolupar el Programa de suport escolar (I).
7050
KS) RGE núm. 10867/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb
l'Associació Aspanob per desenvolupar el Programa de suport escolar (II).
7050
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KT) RGE núm. 10897/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperació del turisme
de procedència estatal.
7051
KU) RGE núm. 10898/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Comissió tripartida
d'inspecció de treball.
7051
KV) RGE núm. 10899/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanyes d'inspecció
de treball.
7051
KX) RGE núm. 10900/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a SOIB i pretensions
estatals de canviar la funcionalitat dels serveis d'ocupació autonòmics.
7051
KY) RGE núm. 10901/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a calendari de tancament
de la centrat tèrmica d'Es Murterar (Alcúdia).
7051
KZ) RGE núm. 10908/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques per
als estudiants de les Illes Balears.
7051
LA) RGE núm. 10909/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
desqualificació de l'aeròdrom de Son Bonet com a aeroport d'interès general.
7052
LB) RGE núm. 10910/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
econòmics per a l'execució del Port de Ciutadella.
7052
LC) RGE núm. 10911/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a correspondència
rebuda i tramesa.
7052

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 11035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tesi del ministre
d'Hisenda i Administracions Públiques.
7053
B) RGE núm. 11036/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a LOMQE.
7053
C) RGE núm. 11037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells escolars.
7053
D) RGE núm. 11038/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radioteràpia a
Eivissa.
7053
E) RGE núm. 11039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicaments a
la farmàcia dels hospitals per a malalts greus i crònics.
7054
F) RGE núm. 11040/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model
de finançament.
7054
G) RGE núm. 11045/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
teletraducció a l'Institut Balear de la Dona.
7054
H) RGE núm. 11046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons de seguretat
pública.
7054
I) RGE núm. 11047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè de
desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma de Mallorca.
7054
J) RGE núm. 11048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció del
consum de drogues als centres escolars.
7054
K) RGE núm. 11049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a guia de comerç
electrònic.
7055
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L) RGE núm. 11050/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de
la Llei de turisme en l'activitat econòmica.
7055
M) RGE núm. 11051/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
de la Política Agrària Comuna (PAC) 2013.
7055
N) RGE núm. 11052/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació
d'un milió d'euros en obres de millora de depuradores.
7055
O) RGE núm. 11053/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
l'activitat de l'Hospital Joan March.
7055
P) RGE núm. 11054/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presidència
de la Delegació espanyola del Comitè de les Regions.
7055
Q) RGE núm. 11055/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a infraestructures i oferta educativa
a l'illa de Formentera.
7056
R) RGE núm. 11057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resolució del problema
educatiu.
7056
S) RGE núm. 11058/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deficiències als
centres de salut.
7056

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10519/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tractament del conflicte
educatiu.
7057
B) RGE núm. 10591/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències del mes
de setembre.
7057
C) RGE núm. 10592/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords assolits amb
el futbol.
7057
D) RGE núm. 10593/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració
del grup IB3.
7057
E) RGE núm. 10594/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència a
la xarxa d'IB3 TV i IB3 Ràdio.
7057
F) RGE núm. 10595/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a producció i
emissió de la sèrie "El faro".
7058
G) RGE núm. 10596/13, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
informativa del conflicte del sistema educatiu.
7058
H) RGE núm. 10597/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració dels
serveis informatius.
7058
I) RGE núm. 10602/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur dels mitjans
audiovisuals públics a les Illes Balears.
7058
J) RGE núm. 10603/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu
donat a les manifestacions del TIL.
7058
K) RGE núm. 10604/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a potenciació de la
presència de l'anglès.
7058
L) RGE núm. 10605/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment fet per
IB3 Ràdio i Televisió de la vaga indefinida de docents.
7059
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M) RGE núm. 10540/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions de la Conselleria de Turisme per combatre l'estacionalitat.
7060
N) RGE núm. 10541/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració
de la reducció de la temporada turística.
7060
O) RGE núm. 10542/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a generació
de nou producte turístic.
7060
P) RGE núm. 10869/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional 25a del Projecte de llei de pressuposts generals (I).
7060
Q) RGE núm. 10870/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional 25a del Projecte de llei de pressuposts generals (II).
7060
R) RGE núm. 10871/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de
l'expedient d'acomiadament de dues treballadores de l'IBAVI.
7061
S) RGE núm. 10872/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de les oficines de l'IBAVI.
7061
T) RGE núm. 10873/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reglament
de la supressió de barreres.
7061
U) RGE núm. 10874/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
de la Llei turística.
7061
V) RGE núm. 10879/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla estatal
d'habitatge 2013-2016.
7061
X) RGE núm. 10880/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a àrees de
rehabilitació integral.
7061
Y) RGE núm. 10881/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
d'habitatges de protecció oficial (HPO) públics de Formentera.
7062
Z) RGE núm. 10882/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a les
àrees d'urbanització prioritària.
7062
AA) RGE núm. 10883/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del
Palau de Congressos.
7062
AB) RGE núm. 10884/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
estratègic de la Platja d'Alcúdia.
7062
AC) RGE núm. 10885/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tramitació
dels plans d'intervenció d'àmbit turístic (PIAT).
7062
AD) RGE núm. 10886/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres
expropiades a l'autopista Eivissa-Aeroport.
7062
AE) RGE núm. 10887/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drenatge
de l'autopista Eivissa-Aeroport.
7062
AF) RGE núm. 10888/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptadors
de cotxes a l'autopista Eivissa-Aeroport.
7063

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10514/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protecció de les persones immigrants.

7063

B) RGE núm. 10567/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes d'estiu i menjador.

7064
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C) RGE núm. 10568/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova regulació de les ajudes de menjador escolar.

7064

D) RGE núm. 10574/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promoció de la salut comunitària.

7065

E) RGE núm. 10575/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reinversió del descompte del sou de mestres i professors vaguistes
en el funcionament dels centres educatius.
7065
F) RGE núm. 10717/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contra el copagament als hospitals i a les farmàcies.

7066

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 10439/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, sobre els fets ocorreguts a Es Pinaret amb la irrupció de la policia i la investigació per agressions per part d'un grup neonazi a
menors.
7067
B) RGE núm. 10440/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre l'ordre emesa per la conselleria en relació amb l'elaboració de llistes d'alumnes que no han anat a classe a causa de
la vaga indefinida de docents.
7067
C) RGE núm. 10875/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les infraestructures escolars a Mallorca.
7067
D) RGE núm. 10876/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les infraestructures escolars a Menorca.
7067
E) RGE núm. 10877/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les infraestructures escolars a Eivissa i Formentera.
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F) RGE núm. 10878/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, sobre les prospeccions marines d'hidrocarburs.
7068
G) RGE núm. 10889/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant
el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 6718/12.
7068
H) RGE núm. 10890/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 7919/12.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Continuació de la tramitació i obertura del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 2005/13, per la qual
s'estableix i es regula una xarxa de suport a la dona embarassada.
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B) Retirada del Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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C) Tramitació davant el Ple de la cambra pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8858/13, relativa a
readmissió dels directors d'instituts de secundària cessats i expedientats.
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D) Tramitació pel procediment d'urgència per a les Proposicions de llei RGE núm. 6242/13, 5920/13, 9129/13, 7631/13 i 4812/13.
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E) Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 9177/13, relativa a aplicació el TIL al curs 2013-2014.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9557/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en matèria dels serveis de salut a Eivissa.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10234/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pressuposts Generals de l'Estat per a 2014 (II).
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre 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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Salut, Martí Sansaloni i Oliver.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Xico Tarrés i
Martí Sansaloni.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 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

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10220/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Pressuposts Generals de l'Estat de 2014 i la
inversió ferroviària. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10216/13, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i cabrer, diputat no adscrit, relativa a
mesures del Govern als pressuposts de l'Estat. (BOPIB núm.
117, de 4 d'octubre 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 16 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 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10233/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pressuposts Generals de l'Estat per a 2014 (I). (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10223/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada alta a l'illa de Mallorca. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre 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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
F)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10224/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada alta a l'illa de Menorca. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10227/13, de l'Hble.
Sra. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla interadministratiu de l'EBAP. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10225/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a temporada alta a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm.
117, de 4 d'octubre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8
d'octubre, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10228/13, de l'Hble.
Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves infraestructures
educatives a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
L)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10229/13, de l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni signat entre l'IBAVI i
l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10236/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retallades en educació. (BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre 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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
P)

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10237/13, de l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a escoles oficials d'idiomes. (BOPIB núm.
117, de 4 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10231/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa ICAPE per al curs 2013-2014.
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre 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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10409/13, de l'Hble.
Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suspensió de la vaga indefinida. (BOPIB
núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta RGE núm. 10230/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ponència tècnica contra la contaminació
acústica. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
118, d'11 d'octubre 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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013
1.5. INFORMACIONS

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS

A)

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 10238/13.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre de 2013, quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada per la Sra. Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conflicte educatiu a les Illes
Balears, atès l'escrit presentat pel Govern de les Illes Balears
RGE núm. 10334/13.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial 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. 9181/13, relativa a inversions en matèria de depuradores
al terme municipal de Ciutadella, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar invertint a les depuradores de Ciutadella per
tal de garantir el correcte funcionament d'aquestes
instalAlacions."

B)

A la seu del Parlament, 8 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Eulàlia LLufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 400/13, de creació de l'impost sobre estades turístiques.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre de 2013, no prengué en consideració, per 24 vots a
favor, 32 en contra i 1 abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS i publicada
al BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8380/13, relativa a impuls formatiu del professorat en matèria
de llengües estrangeres, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)

C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
2005/13, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a
la dona embarassada.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre de 2013, prengué en consideració, per 31 vots a favor,
21 en contra i 1 abstenció, la proposició de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i publicada al BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur endavant un impuls formatiu del professorat en
matèria de llengües estrangeres mitjançant el reforç'dels
programes formatius dels CEPS."
A la seu del Parlament, 8 d'octubre de 2013.
El secretari en funcions de la comissió:
Manuel J, Monerris i Barberá.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4483/13, relativa a govern obert, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar implantant un sistema de govern obert i a
presentar una estratègia autonòmica de govern obert davant
d'aquesta cambra."
A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2013.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4748/13, relativa a memòria sobre el funcionament del
Tribunal Superior de Justícia de Balears i nou jutjat a
Formentera, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a atendre les mancances registrades en la memòria sobre
l'estat, el funcionament i les necessitats corresponents a l'any
2012 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a l'illa de Formentera."
A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2013.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 9 d'octubre de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 8699/13, relativa a
incompliment de la llei IVE, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
RESOLUCIÓ
E)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abonar el reintegrament de despeses per les
interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades als centres
privats acreditats durant 2012."
A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9240/13, relativa a rebuig a la campanya sísmica de les
àrees lliures del Golf de Lleó (davant les costes de Catalunya
i les Illes Balears), i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
F)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'informe
desfavorable emès per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears al projecte "Campanya sísmica en àrees lliures del Golf
de Lleó (davant les costes de Catalunya i de les Illes Balears)".
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a aquest
pronunciament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears en qualitat d'òrgan ambiental de les Illes Balears i per
tant també es pronuncia en contra de la finalitat d'aquest
projecte.
3. El Parlament de les Illes Balears adverteix al Govern
d'Espanya que si aquest projecte s'executa tots els impactes que
ocasionarà la campanya sísmica es produiran només per a un
objectiu: trobar borses d'hidrocarburs (petroli) en el subsòl
submarí de l'àrea a prospectar.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que en cas que
es trobi petroli apte per ser explotat, les repercussions i els
impactes ambientals dels projectes derivats (contaminacions,
perforacions, construccions de plataformes petrolíferes, agents
químics, etc.) serien molt més amplis, tant en intensitat com en
magnitud.
5. El Parlament de les Illes Balears demana la immediata
paralització d'aquestes campanyes en tramitació i que no siguin
executades pels riscs, els impactes i les repercussions negatives
que ocasionaran en el medi ambient, en l'activitat pesquera i en
malmetre la imatge de les Balears com a destinació turística.
6. El Parlament de les Illes Balears adverteix al Govern
central sobre l’increment de l’activitat sísmica provocat pel
Projecte Castor de Castelló –que ja ha estat paralitzat
precisament per aquest risc-, i manifesta la seva preocupació per
l’impacte d’aquesta activitat a les Balears, concretament en
l’afectació mediambiental, i en la negativa repercussió per al
turisme i el sector pesquer.”
A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 d'octubre de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8378/13, relativa a Pla
integral i diversificació, i quedà aprovada la següent:

2012-2014 (PITVI), 2. (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
G)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al Govern de les Illes Balears per la seva política vers la
desestacionalització del turisme establerta al Pla integral de
turisme i desenvolupada als plans anuals d'acció en promoció
turística, on queda recollit l'impuls promocional a productes
especialitzats alternatius a "sol i platja".
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per la diversificació,
mostrant la gran varietat i riquesa de les nostres destinacions,
amb l'objectiu de centrar esforços i productes que contribueixin
a canviar la tendència de la nostra corba de demanda."
A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2013.
El secretari de la comissió:
José Mª Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7337/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a freqüències d'estiu
d'SFM. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, debaté la Pregunta RGE núm. 6469/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Pla d'infraestructures, transport i habitatge
2012-2014 (PITVI), 1. (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de
2013, rebutjà els Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 9181/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en matèria de depuradores al terme municipal de
Ciutadella. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, debaté la Pregunta RGE núm. 6470/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Pla d'infraestructures, transport i habitatge

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 7860/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a planificació de ports esportius a l'illa d'Eivissa.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3834/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a llei reguladora de l'accés a
l'habitatge. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 7977/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ports esportius a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 109, de
26 de juliol de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre de 2013, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5150/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a reivindicació del servei
d'ensenyament en català. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

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

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3356/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa garantia de la totalitat del
servei d'orientació laboral a totes les seus del SOIB a les nostres
illes. (BOPIB núm. 93, de 5 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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

H)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4834/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a signatura d'acords entre
el Govern de les Illes Balears i els de la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat Valenciana sobre reciprocitat en les
emissions de les televisions públiques. (BOPIB núm. 99, de 17
de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 9 d'octubre de 2013, rebutjà els Punts 1 a 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 8699/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a incompliment de la llei IVE. (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

L)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3735/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforç de l'atenció a la
diversitat a dos centres d'Eivissa. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril
de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 9 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 8593/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
accés als anticonceptius orals. (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 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
K)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 9161/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a regulació del lloguer turístic particular. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

M)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6707/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a recurs d'inconstitucionalitat contra
la Llei de llengües d'Aragó. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A)

88/2013, específic dels contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera corresponent a
l'exercici 2010; i a Informe 89/2013, dels comptes generals
corresponents a l'exercici 2010 dels dotze ajuntaments amb una
població superior als 20.000 habitants.

Compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, sobre la nova reformulació del consorci sociosanitari
(RGE núm. 6678/13).
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de
2013, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, qui, acompanyada de la cap de
Gabinet, de la cap de Premsa, del secretari general, del gerent de
la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, de la directora
general de Família i Menors i del director general de Serveis
Socials, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 645/13, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Administracions Públiques.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, fou rebutjat, per 5 vots a favor, 9 en contra i cap
abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS, de solAlicitud de compareixença del conseller
d'Administracions Públiques sobre les modificacions que el
Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del bon
govern.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
Compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, sobre les mancances alimentàries dels infants a les
Illes Balears (RGE núm. 9289/13).

Ordre de Publicació
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de
2013, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, qui, acompanyada de la cap de
Gabinet, de la cap de Premsa, del secretari general, del gerent de
la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, de la directora
general de Família i Menors i del director general de Serveis
Socials, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)

Retirada de l'escrit RGE núm. 8638/13, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de
2013, fou retirat l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, de solAlicitud de compareixença del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre el Pla de
reforestació i recuperació de les zones afectades per l'incendi
iniciat al terme municipal d'Andratx l'estiu de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Debat dels escrits presentats per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears RGE núm. 7759/13, 7760/13,
8566/13 i 8871/13.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2013, es debateren
els escrits esmentats, relatius a Informe 86/2013, del compte
general de l'Ajuntament de Llucmajor; a Informe 87/2013, del
compte general de l'Ajuntament de Marratxí; a Informe

D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les
Illes Balears.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de 2013, es procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013.

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
Retirada del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
6707/13.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de 2013, el
portaveu del Grup Parlamentari MÉS retirà el punt 2 de la
proposició no de llei esmentada, relativa a recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei de llengües d'Aragó (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 10896/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9557/13, relativa a
política del Govern en matèria dels serveis de salut a Eivissa.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
Palma, a 16 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
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9557/13, relativa a política del Govern en matèria dels serveis
de salut a Eivissa, la moció següent.
Política del Govern en matèria dels serveis de salut a Eivissa
Atesa la interpelAlació al Sr. Conseller de Salut del Govern
de les Illes Balears, sobre la política del Govern en matèria dels
serveis de salut a Eivissa del passat 8 d’octubre de 2013.
Atesos els acords presos per unanimitat durant la 7a i la 8a
legislatures del Parlament de les Illes Balears en relació amb la
proposta de creació del servei de radioteràpia a partir de
l’obertura del nou Hospital Can Misses.
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Atesos els acords que en el mateix sentit ha pres el Ple del
Consell Insular d’Eivissa a les sessions dels dies 26 de setembre
de 2008 i de 31 de maig de 2012.
Atès que els referits acords es remunten a l’any 2008, a
partir de les recomanacions del defensor del Poble en el seu
informe de data 23 juliol d’aquell any.
Atès que era compromís electoral de tots els diputats i
diputades d’Eivissa aquí representats vetllar per assegurar que
el servei de la radioteràpia fos una realitat a partir de la posada
en marxa del nou hospital.
Atès que a l’illa d’Eivissa hi ha una gran sensibilització al
voltant de la urgència de la posada en marxa de la radioteràpia,
com ho mostra la recent aparició de nous moviments ciutadans
i campanyes reivindicatives per exigir l’inici d’aquest servei
sense més demores.
Atès que el Govern de les Illes Balears hauria d’estar en
condicions d’assegurar el compliment dels referits acords
institucionals i de les reivindicacions ciutadanes, després
d’haver fet les passes prèvies d’elaboració del projecte
arquitectònic del nou hospital, d'elaboració del Pla funcional, de
consecució de la cessió dels terrenys, de contractació de la
construcció i d'inici de les obres.
Per tot això exposat anteriorment, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Moció
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar la modificació pressupostària que sigui
necessària per tal d’iniciar de manera immediata els concursos
per a la contractació de l’equipament tecnològic del servei de
radioteràpia del nou Hospital Can Misses d’Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar tots els tràmits per assegurar que el
servei de radioteràpia podrà oferir-se des del mateix moment de
l’obertura del nou Hospital Can Misses d’Eivissa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar les partides econòmiques suficients per
tal d’assegurar la prestació de la totalitat de la cartera de serveis
i de les especialitats mèdiques previstes al Pla funcional del nou
Hospital Can Misses des del mateix moment de la seva obertura.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar el projecte per a la reconversió de l’actual
Hospital Can Misses en un edifici que contengui un centre
sociosanitari, el nou centre de salut de Can Misses i altres
serveis complementaris.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre abans del termini d’un mes la petició de
visitar les obres del nou hospital Can Misses, formulada el 28 de
maig de 2012 pel Grup Parlamentari Socialista.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment de la solAlicitud de
documentació de còpia del modificat del contracte de la
concessió del nou hospital de Can Misses, presentada dia 1 de
febrer de 2013.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 10420/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió de
l'explotació de diversos ports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10421/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desclassificació com a ports d'interès general (I). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10422/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desclassificació com a ports d'interès general (II). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació

RGE núm. 10423/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
Estudis i projectes dels pressuposts (I). (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10412/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port natural de Ciutadella (I). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10424/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
Estudis i projectes dels pressuposts (II). (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10413/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port natural de Ciutadella (II). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10425/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
Estudis i treballs tècnics dels pressuposts (I). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10414/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port natural de Ciutadella (III). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10426/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
Estudis i treballs tècnics dels pressuposts (II). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10415/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port natural de Ciutadella (IV). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10427/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
escolars amb aules prefabricades (I). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10416/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port de Fornells (I). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10428/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
escolars amb aules prefabricades (II). (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10417/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port de Fornells (III). (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10429/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
escolars amb aules prefabricades (III). (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10418/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port de Fornells (IV). (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10430/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nacionalitat dels alumnes. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10419/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments al Port de Fornells (V). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10431/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
reforma del CEIP Miquel Durán i Saurina. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10432/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
joves creadors. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10433/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
joves escriptors. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10486/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10434/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
d'activitats per a Sa Llonja. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10487/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Fusteret, setembre 2013. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10435/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb l'Associació de directors d'ensenyament secundari. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10436/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb l'Associació de directors d'ensenyament primari. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10463/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a redacció
dels plans de gestió de la Xarxa Natura. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10464/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió
del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra de
Tramuntana. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10465/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a treball de
control d'usos de Cabrera. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10466/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a treballs
de plantació a Son Real. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10467/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
contractes d'educadors. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10476/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
creació de l'òrgan de control i investigació en matèria
d'infància. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10477/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
subvenció per a dones embarassades per a 2013. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10478/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
subvenció per a joves sotmesos a la tutela administrativa per
a 2013. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10479/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
subvenció per a joves sotmesos a la tutela administrativa per
a 2012. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10480/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
subvenció per a joves embarassades per a 2012. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10488/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Mussol, setembre 2013. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10489/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Pinaret, setembre 2013. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10490/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social,
setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10491/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada al centre Es Fusteret, setembre 2013. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10492/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada al centre Es Mussol, setembre 2013. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10493/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada al centre Es Pinaret, setembre 2013. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10494/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social,
setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10495/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
programa Medi obert, setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10496/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
programa Medi obert 2, setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10497/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Renda bàsica, setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10499/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs, setembre 2013. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10500/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
detecció precoç del càncer de mama, setembre 2013. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10613/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (II). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10507/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
programa d'atenció dental infantojuvenil, setembre 2013.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10614/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (III). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10508/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals públics i fundacions,
setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10615/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (IV). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10509/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals privats amb doblers
públics, setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10616/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (V). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10510/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, setembre 2013. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10617/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cogestió
aeroportuària. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10515/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reiteració de pregunta no contestada sobre quantitat
econòmica estalviada pel Govern amb la retirada de la targeta
sanitària a persones immigrants. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10516/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reiteració de pregunta no contestada sobre factures
paralitzades per mor d'incorrecció. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10598/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2010-2011. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10599/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2011-2012. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10600/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2012-2013. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10601/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2013-2014. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10612/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'obligacions de servei públic (I). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10618/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comitè
de coordinació aeroportuària (I). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comitè
de coordinació aeroportuària (II). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10620/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descomptes i bonificacions a les taxes aeroportuàries. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10621/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reiterades pujades de les taxes aeroportuàries dels aeroports.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10622/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
sistema de descomptes i bonificacions. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10623/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (I).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10624/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern
(II). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10625/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern
(III). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10637/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (IIbis). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10626/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (I).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10638/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (III). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10627/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (II).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10639/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (IV). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10628/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (III).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10640/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (V). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10629/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal funcionari adscrit a Presidència del Govern (I).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10641/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (VI). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10630/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal funcionari adscrit a Presidència del Govern (II).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10642/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (VII). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10631/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal funcionari adscrit a Presidència del Govern (III).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10643/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (VIII). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10632/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal laboral adscrit a Presidència del Govern (I). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10644/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (IX). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10633/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal laboral adscrit a Presidència del Govern (II).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10645/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (X). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10634/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal laboral adscrit a Presidència del Govern (III).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10646/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc
adscrit a la Conselleria de Salut (I). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10635/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (I). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10636/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana (II). (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10647/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc
adscrit a la Conselleria de Salut (II). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10648/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc
adscrit a la Conselleria de Salut (III). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

6990

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013

RGE núm. 10649/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc
adscrit a la Conselleria de Salut (IV). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10650/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10651/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (II). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10652/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (III). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10653/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (IV). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10654/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (V). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10655/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (VI). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10656/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (VII). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (II). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10664/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (III). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10665/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (IV). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10666/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball a la Conselleria de Salut (I). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10667/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball a la Conselleria de Salut (II). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10668/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball a la Conselleria de Salut (III). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10669/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball a la Conselleria de Salut (IV). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10657/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball (VIII). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10670/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (V). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10658/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal adscrit a la Conselleria de Salut (I). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10671/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (VI). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10659/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal adscrit a la Conselleria de Salut (II). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10672/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (VII). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10660/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal adscrit a la Conselleria de Salut (III). (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10673/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (VIII). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10661/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal estatutari no sanitari adscrit a la Conselleria de
Salut (IV). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10674/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de
Salut (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10662/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a
la Conselleria de Salut (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de
Salut (II). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10663/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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RGE núm. 10676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de
Salut (III). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10689/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (XII). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de
Salut (IV). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10690/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la
Conselleria de Salut (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (I). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10691/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la
Conselleria de Salut (II). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10679/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (II). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10692/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la
Conselleria de Salut (II). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10680/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (III). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10693/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrits a la
Conselleria de Salut (IV). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10681/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (IV). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10713/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reiteració de la solAlicitud RGE 4358/12, sobre l'estalvi per
serveis de turisme sanitari. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10682/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (V). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10714/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
comissió d'anàlisi d'estudis i implementació en salut pública.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10683/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (VI). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10715/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
fossa a Son Espases. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10684/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (VII). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10685/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (VIII).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10686/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (IX). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10687/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (X). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10688/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (XI). (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10716/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reiteració de les factures de viatges del president, maig 2013.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Amèrica del president (1). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10719/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Amèrica del president (2). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Amèrica del president (3). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10722/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10723/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10734/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10724/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10735/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10725/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10726/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10727/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
de Família i Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10728/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
de Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10729/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10730/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10731/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10732/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10733/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10736/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10737/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10738/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10739/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10740/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10741/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10742/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10743/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10744/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10745/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10755/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10746/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10756/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports
(I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10747/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10757/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10748/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i
Serveis Socials (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10758/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10749/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10759/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10750/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10760/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10751/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10761/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10752/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10762/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i
Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10753/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10763/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10754/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts (I). (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10764/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10765/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10766/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10776/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a
la Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10767/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10777/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a
la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10778/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10769/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a
la Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10772/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10773/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a
la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10774/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10775/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10779/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10780/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10781/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10782/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10783/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10784/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10785/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10786/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013
RGE núm. 10787/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10788/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10789/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

6995

personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i
Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10798/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10799/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10800/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10790/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família
i Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10801/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10791/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10802/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10792/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10803/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10793/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10794/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10795/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10796/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10797/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de

RGE núm. 10804/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral a la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10805/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral a la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10806/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10807/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10808/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
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vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10809/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10810/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10811/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10812/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10813/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal funcionari amb requisit de
català adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10814/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal funcionari amb requisit de
català adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10815/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal funcionari amb requisit de
català adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10816/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal funcionari amb requisit de
català adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10817/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal funcionari amb requisit de
català adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10818/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal funcionari amb requisit de
català adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10819/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal funcionari amb requisit de
català adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10820/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10821/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10822/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10823/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10824/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10825/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10826/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10827/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10828/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10837/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10829/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10830/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10831/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10832/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10833/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10842/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10843/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10835/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10844/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10845/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10854/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10846/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 10855/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10856/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10857/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10858/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10850/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10859/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10860/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10861/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10853/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
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RGE núm. 10862/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de la depuradora d'Alcúdia. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10863/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport
educatiu de la Direcció general d'Ordenació, Innovació i FP.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10910/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
econòmics per a l'execució del Port de Ciutadella. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10911/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
correspondència rebuda i tramesa. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10864/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret
a l'educació dels joves amb trastorns de salut mental. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10865/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda
a la valoració i al maneig dels joves amb trastorns de
l'espectre autista. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10866/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni amb l'Associació Aspanob per desenvolupar el
Programa de suport escolar (I). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10867/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni amb l'Associació Aspanob per desenvolupar el
Programa de suport escolar (II). (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10897/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperació
del turisme de procedència estatal. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10898/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Comissió
tripartida d'inspecció de treball. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10899/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanyes
d'inspecció de treball. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10900/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a SOIB i
pretensions estatals de canviar la funcionalitat dels serveis
d'ocupació autonòmics. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10901/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a calendari de
tancament de la centrat tèrmica d'Es Murterar (Alcúdia).
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10908/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
per als estudiants de les Illes Balears. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10909/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
desqualificació de l'aeròdrom de Son Bonet com a aeroport
d'interès general. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
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Palma, a 16 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 escrita.
Amarraments al Port natural de Ciutadella (I)
Quants d'amarraments dels gestionats per Ports de les Illes
Balears al Port (natural) de Ciutadella ho són en règim de trànsit
i quants en règim de base?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amarraments al Port natural de Ciutadella (II)
Quants d'amarraments en règim de base gestionats per Ports
de les Illes Balears al Port (natural) de Ciutadella estan
adjudicats a usuaris a la data de registre d'aquesta pregunta?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amarraments al Port natural de Ciutadella (III)
Quantes solAlicituds d'amarraments en règim de base pels
amarraments gestionats per Ports de les Illes Balears al Port

7000

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013

(natural) de Ciutadella estan pendents d'adjudicar (llista
d'espera) a la data de registre d'aquesta pregunta?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amarraments al Port natural de Ciutadella (IV)
Quina ha estat l'ocupació mitjana mensual en nombres
absoluts i en percentatge sobre el total dels amarraments en
règim de trànsit gestionats per Ports de les Illes Balears al Port
(natural) de Ciutadella durant cadascun dels mesos de maig,
juny, juliol, agost i setembre dels anys 2011, 2012 i 2013
respectivament?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amarraments al Port de Fornells (IV)
Quantes solAlicituds d'amarraments en règim de base pels
amarraments gestionats per Ports de les Illes Balears al Port de
Fornells estan pendents d'adjudicar (llista d'espera) a la data de
registre d'aquesta pregunta?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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 escrita.
Amarraments al Port de Fornells (I)

Amarraments al Port de Fornells (V)
Quina ha estat l'ocupació mitjana mensual en nombres
absoluts i en percentatge sobre el total dels amarraments en
règim de trànsit gestionats per Ports de les Illes Balears al Port
de Fornells durant cadascun dels mesos de maig, juny, juliol,
agost i setembre dels anys 2011, 2012 i 2013 respectivament?

Quants d'amarraments dels gestionats per Ports de les Illes
Balears al Port de Fornells ho són en règim de trànsit i quants en
règim de base?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amarraments al Port de Fornells (III)
Quants d'amarraments en règim de base gestionats per Ports
de les Illes Balears al Port de Fornells estan adjudicats a usuaris
a la data de registre d'aquesta pregunta?

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.
Cessió de l'explotació de diversos ports
En quin estat es troba la realització dels estudis necessaris
per avaluar la possibilitat de cedir l'explotació de diversos ports
de gestió directa a gestió indirecta prevista als pressuposts
vigents?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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.

Desclassificació com a ports d'interès general (I)

Partida "Realització d'estudis i projectes" dels pressuposts (II)

En quin estat es troben les gestions iniciades el 2011 per a
la tramitació de la desclassificació com a ports d'interès general
dels ports del Molinar i Portitxol?

Quins pagaments s'han efectuat fins a la remissió de la
informació a qui la solAlicita (tot especificant l'objecte o el
motiu, la data, l'import i el o els destinataris de cadascun dels
pagaments) contra la partida "Realització d'estudis i projectes"
dels pressuposts 2013 de Ports de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Desclassificació com a ports d'interès general (II)
Quines gestions s'han realitzat encaminades a la
desclassificació com a ports d'interès general dels ports del
Maó, Eivissa, la Savina i Palma?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Partida "Estudis i treballs tècnics" dels pressuposts (I)
Quin és el grau d'execució de la partida núm. 22706 "Estudis
i treballs tècnics" dels pressuposts 2013 de la Direcció General
de Ports i Aeroports?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Partida "Realització d'estudis i projectes" dels pressuposts (I)
Quin és el grau d'execució de la partida "Realització
d'estudis i projectes" dels pressuposts 2013 de Ports de les Illes
Balears?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Partida "Estudis i treballs tècnics" dels pressuposts (II)
Quins pagaments s'han efectuat fins a la remissió de la
informació a qui la solAlicita (tot especificant l'objecte o el
motiu, la data, l'import i el o els destinataris de cadascun dels
pagaments) contra la partida núm. 22706 "Estudis i treballs
tècnics" dels pressuposts 2013 de la Direcció General de Ports
i Aeroports?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nacionalitat dels alumnes

P)

Pot detallar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
la nacionalitat dels alumnes dels centres Sa Torre (Manacor),
Simó Ballester (Manacor) i Ses Comes (Portocristo)?

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.

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Centres escolars amb aules prefabricades (I)
Quants de centres escolars de les Illes Balears fan servir
aules prefabricades?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quan tenen previst començar les obres de reforma del CEIP
Miquel Duran i Saurina d'Inca?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Centres escolars amb aules prefabricades (II)
Quins centres escolars de les Illes Balears fan servir aules
prefabricades?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

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

Quines ajudes s'han materialitzat per tal de donar suport als
joves creadors plàstics?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Centres escolars amb aules prefabricades (III)
Hi ha un límit de temps per fer servir aules prefabricades en
els centres escolars?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

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

Gaudeixen d'alguna ajuda els joves escriptors per editar la
seva primera obra?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Calendari d'activitats per a Sa Llonja

Redacció dels plans de gestió de la Xarxa Natura

Quin és el calendari d'activitats per a Sa Llonja al llarg del
curs 2013/2014?

Per què la conselleria no ha encomanat la redacció dels
plans de gestió de la Xarxa Natura als seus propis serveis
tècnics?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

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

Reunions amb l'Associació de director d'ensenyament secundari
Quantes vegades s'ha reunit la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, personalment, amb l'Associació de
director d'ensenyament secundari de Mallorca?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Revisió del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra de
Tramuntana
En quin sentit té intenció la conselleria de revisar el Pla
d'ordenació dels recursos naturals de la Serra de Tramuntana i
per què no ha encomanat la revisió als seus propis serveis
tècnics en relació amb les activitats de senderisme, esportives i
de risc?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reunions amb l'Associació de director d'ensenyament primari
Quantes vegades s'ha reunit la consellera, personalment,
amb l'Associació de director d'ensenyament primari de
Mallorca?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Treball de control d'usos de Cabrera
Per què la conselleria no encomana els treballs de control
d'usos del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'arxipèlag de
Cabrera als seus propis serveis?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Treballs de plantació de Son Real

Subvenció per a dones embarassades per a 2013

Per què la conselleria no encomana els treballs de plantació
d'ametller i garrover a la finca pública de Son Real als seus
propis serveis?

Quan preveu la Conselleria de Família i Serveis Socials
publicar l'ordre per a l'any 2013 de subvenció adreçada a pares
i mares joves embarassades, i amb quina quantia?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes d'educadors

Subvenció per a joves sotmesos a la tutela administrativa per a
2013

Quants educadors/es tenia contractats la conselleria
competent del Govern de les Illes Balears per aplicar les
mesures judicials i de prevenció del delicte de menors i joves
infractors no privatives de llibertat? Se solAlicita detall dels
mesos següents: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol,
agost, setembre, octubre, novembre i desembre de 2011; gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre,
novembre i desembre de 2012; i gener, febrer, març, abril, maig,
juny, juliol, agost, setembre de 2013.
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quan preveu la Conselleria de Família i Serveis Socials
publicar l'ordre per a l'any 2013 de subvenció adreçada a entitats
que treballen amb joves majors d'edat que han estat sotmesos a
la tutela administrativa, i amb quina quantia?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creació de l'òrgan de control i investigació en matèria d'infància
Quan té previst la Conselleria d'Afers Socials crear l'òrgan
de control i investigació en matèria d'infància?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.
Subvenció per a joves sotmesos a la tutela administrativa per a
2012
Han rebut les entitats perceptores de les subvencions
adreçades a entitats que treballen amb joves majors d'edat que
han estat sotmesos a la tutela administrativa la subvenció de
l'any 2012? Si la contestació és afirmativa, se solAlicita la relació
d'entitats, la quantia rebuda i la data de pagament. Si la
contestació és negativa, se solAlicita la relació d'entitats pendents
de cobrament, la quantia pendent de pagament i la data de
previsió de pagament.
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvenció per a joves embarassades per a 2012

Ingressos al Centre Es Fusteret, setembre 2013

Han rebut les entitats perceptores de les subvencions
adreçades a entitats que treballen amb pares i mares joves
embarassades la subvenció de l'any 2012? Si la contestació és
afirmativa, se solAlicita la relació d'entitats, la quantia rebuda i
la data de pagament. Si la contestació és negativa, se solAlicita
la relació d'entitats pendents de cobrament, la quantia pendent
de pagament i la data de previsió de pagament.

Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial en el Centre Es Fusteret? Detall per
setmana.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dependència, setembre 2013
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre de
2013?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre de
2013?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes de setembre
de 2013?
De la quantia total de la nòmina del mes de setembre 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 setembre de 2013?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de setembre de 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ingressos al Centre Es Mussol, setembre 2013
Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial en el Centre Es Mussol? Detall per
setmana.
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ingressos al Centre Es Pinaret, setembre 2013
Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial en el Centre Es Pinaret? Detall per
setmana.
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Ingressos al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social,
setembre 2013
Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial en el Centre Socioeducatiu
d'Incorporació Social? Detall per setmana.
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, setembre
2013
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social durant el mes de setembre
de 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Estada al Centre Es Fusteret, setembre 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Fusteret durant el mes de setembre de 2013?

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

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

Programa Medi obert, setembre 2013
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.

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi obert el mes de setembre de
2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Estada al Centre Es Mussol, setembre 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Mussol durant el mes de setembre de 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa Medi obert, setembre 2013 (2)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al Centre Es Pinaret, setembre 2013
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Pinaret durant el mes de setembre de 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quants de menors i joves amb mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el Programa de Medi obert a 30 de
setembre de 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renda bàsica, setembre 2013

Programa d'atenció dental infantojuvenil, setembre 2013

Quantes persones han estat beneficiàries del conveni amb els
consells insulars per a la gestió de la renda bàsica durant el mes
de setembre de 2013? Se solAliciten les dades tot especificant-les
per illa i gènere.

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil el mes de setembre? Quants d'infants varen
ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes de setembre?
Quants de dentistes varen participar d'aquest programa durant
el mes de setembre?

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

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

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

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

IVE, setembre 2013
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de setembre de 2013?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de setembre de 2013 que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Intervencions quirúrgiques a hospitals públics i fundacions,
setembre 2013
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
setembre als hospitals públics i a les fundacions? Se solAlicita
que s'especifiquin per hospitals o fundacions.
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Detecció precoç del càncer de mama, setembre 2013
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes de setembre de 2013?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a hospitals privats amb doblers
públics, setembre 2013
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
setembre als hospitals privats amb ànim de lucre o sense ànim
de lucre pagades amb doblers públics independentment de la
fórmula administrativa que en sustenti el pagament? Se solAlicita
que s'especifiquin el nom de l'hospital o clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Anticonceptius orals, setembre 2013
Quin cost ha suposat per a l'Ib-salut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
setembre de 2013? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?.
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

s’hagin pogut emetre per atenció d’urgències al colAlectiu
d’immigrants no regularitzats? Es demanava una relació de cada
hospital, centre o unitat del sistema sanitari de les Illes Balears.
La contestació va ser: “ La instrucció interna emesa per servei
de salut instava a no facturar en els sis casos esmentats als
criteris generals de 30 d’agost de 2012 i, si s’havia facturat
incorrectament retornar d’ofici al percebut". Considerant que no
s’ha contestat la pregunta se solAlicita novament: quantes
factures s’han paralitzat amb aquesta instrucció interna del
conseller? Quantes factures s’havien facturar incorrectament?
Es demana una relació de cada hospital, centre o unitat del
sistema sanitari de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reiteració de la pregunta no contestada sobre quantitat
econòmica estalviada pel Govern amb la retirada de la targeta
sanitària a persones immigrants
A la pregunta amb núm. de Registre 5626/2013 se
solAlicitava quina és la quantitat econòmica que s’ha estalviat el
Govern de les Illes Balears amb l’acció de retirar la targeta
sanitària, dia 1-9-2012, als immigrant no regularitzats que
resideixen a la comunitat autònoma. Es va contestar que "la
retirada de la targeta sanitària als immigrants no regularitzats
que resideixen a la comunitat autònoma s’ha produït per
aplicació de la legislació vigent". Considerant que no s’ha
contestat a la pregunta es torna a formular en els mateixos
termes: quina és la quantitat econòmica que s’ha estalviat el
Govern de les Illes Balears amb l’acció de retirar la targeta
sanitària, dia 1-9-2012, als immigrants no regularitzats que
resideixen a la comunitat autònoma?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reiteració de la pregunta no contestada sobre factures
paralitzades per mor d'incorrecció
A la pregunta amb núm. de Registre 5101/2013 se
solAlicitava: quantes factures s’han paralitzat amb l’ordre del
conseller que ordenava la retirada de totes les factures que

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.
Menjadors escolars 2010/2011
Quantes beques de menjador s'han pagat efectivament per al
curs 2010/2011, per quina quantia total i quin percentatge
representa sobre a) la quantitat total de la convocatòria, i b) la
quantia de les concedides inicialment, i en quina forquilla de
dates s'ha fet efectiva la recepció de l'ajuda per part dels
beneficiaris?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.
Menjadors escolars 2011/2012
Quantes beques de menjador s'han pagat efectivament per al
curs 2011/2012, per quina quantia total i quin percentatge
representa sobre a) la quantitat total de la convocatòria, i b) la
quantia de les concedides inicialment, i en quina forquilla de
dates s'ha fet efectiva la recepció de l'ajuda per part dels
beneficiaris?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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.

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.

Menjadors escolars 2012/2013

Declaració d'obligacions de servei públic (II)

Quantes beques de menjador s'han pagat efectivament per al
curs 2012/2013, per quina quantia total i quin percentatge
representa sobre a) la quantitat total de la convocatòria, i b) la
quantia de les concedides inicialment, i en quina forquilla de
dates s'ha fet efectiva la recepció de l'ajuda per part dels
beneficiaris?

A quines rutes entre els aeroports de les Illes Balears i la
Península considera el Sr. Conseller de Turisme que convindria
una declaració d'obligacions de servei públic?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.
Menjadors escolars 2013/2014
Quan té previst la conselleria convocar les beques de
menjador del curs 2013/2014 i per quina quantia?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Declaració d'obligacions de servei públic (III)
Considera el Sr. Conseller de Turisme que seria necessari i
en quin sentit revisar l'actual Declaració d'obligacions de servei
públic dels vols entre illes?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Declaració d'obligacions de servei públic (I)
Considera el Sr. Conseller de Turisme que, a la vista dels
resultats i després d'analitzar el seu primer període anual de
funcionament, el model que s'estableix a la Declaració
d'obligacions de servei públic entre Menorca i Madrid seria
convenient d'aplicar-ho a altres rutes entre els aeroports de les
Illes Balears i la Península?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Declaració d'obligacions de servei públic (IV)
Considera el Sr. Conseller de Turisme que seria convenient
modificar l'actual Declaració d'obligacions de servei públic dels
vols entre illes per tal d'establir una tarifa única i universal?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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.

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.

Declaració d'obligacions de servei públic (V)

Comitè de coordinació aeroportuària (II)

Quina tarifa consideraria convenient d'establir, d'acord amb
el principi d'equitat entre tots els ciutadans de l'Estat espanyol,
a una possible modificació de l'actual Declaració d'obligacions
de servei públic dels vols entre illes per tal d'establir una tarifa
única i universal?

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme del retard en
constituir el Comitè de coordinació aeroportuària de les Illes
Balears per part del Ministeri de Foment?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Cogestió aeroportuària
D'acord amb el concepte de cogestió aeroportuària que vostè
defensa, Sr. Conseller de Turisme, quina representativitat i quin
grau de participació en la presa de decisions han de tenir les
institucions públiques i entitats cíviques i socials que hi
participin?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Comitè de coordinació aeroportuària (I)
Considera el Sr. Conseller de Turisme que el grau de
participació i decisió de les institucions de les Illes Balears en
el Comitè de coordinació aeroportuària, previst segons el Reial
Decret Llei 20/2012, es correspon a les demandes de cogestió
formulades pel Govern de les Illes Balears?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Descomptes i bonificacions a les taxes aeroportuàries
Considera el Sr. Conseller de Turisme que l'actual sistema
de descomptes i bonificacions a les taxes aeroportuàries de les
Illes Balears han donat el resultat previst pels Ministeris de
Foment i de Turisme?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Reiterades pujades de les taxes aeroportuàries dels aeroports
En quina mesura considera el Sr. Conseller de Turisme que
les reiterades pujades de les taxes aeroportuàries dels aeroports
de les Illes Balears han repercutit en la competitivitat
econòmica i en els resultats de la indústria turística de les Illes
Balears?
Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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.

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

Nou sistema de descomptes i bonificacions

Personal funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (III)

Considera el Sr. Conseller de Turisme convenient establir un
nou sistema de descomptes i bonificacions a les taxes
aeroportuàries que millori la competitivitat dels aeroports de les
Illes Balears?

Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
estan adscrits a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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

Personal funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (I)
Personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (I)
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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

Personal funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (II)
Personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (II)
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (III)

Personal funcionari adscrit a Presidència del Govern (III)

Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) estan
adscrits a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
estan adscrits a la Presidència del Govern de les Illes Balears
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Personal funcionari adscrit a Presidència del Govern (I)

Personal laboral adscrit a Presidència del Govern (I)

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Presidència del Govern de les Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Presidència del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Personal funcionari adscrit a Presidència del Govern (II)

Personal laboral adscrit a Presidència del Govern (II)

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Presidència del Govern de les Illes Balears tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Presidència del Govern de les Illes Balears tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CJ)

Personal laboral adscrit a Presidència del Govern (III)

Nivell de coneixement de la llengua catalana (IIbis)

Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) estan
adscrits a la Presidència del Govern de les Illes Balears que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

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

Nivell de coneixement de la llengua catalana (I)
Nivell de coneixement de la llengua catalana (III)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Presidència del Govern de
les Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nivell de coneixement de la llengua catalana (II)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Presidència del Govern de les
Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nivell de coneixement de la llengua catalana (IV)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Presidència del Govern de
les Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Nivell de coneixement de la llengua catalana (V)

Nivell de coneixement de la llengua catalana (VIII)

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CQ)
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.

Nivell de coneixement de la llengua catalana (VI)

Nivell de coneixement de la llengua catalana (IX)

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Presidència
del Govern de les Illes Balears que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrits a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Presidència, la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nivell de coneixement de la llengua catalana (VII)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nivell de coneixement de la llengua catalana (X)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrits a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Presidència,
la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc de
treball adscrit a la Conselleria de Salut (I)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrits a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc de
treball adscrit a la Conselleria de Salut (II)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrits a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Salut que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
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.
Nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc de
treball adscrit a la Conselleria de Salut (IV)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal estatutari no sanitari adscrits a cadascuna de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
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.
Llocs de treball (I)
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Presidència, la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
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.
Nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc de
treball adscrit a la Conselleria de Salut (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
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.
Llocs de treball (II)

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal estatutari sanitari adscrits a cadascuna de les entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Presidència, la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
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.
Llocs de treball (III)
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Presidència, la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
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.
Llocs de treball (IV)
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Presidència, la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
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.
Llocs de treball (V)
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Presidència, la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
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.
Llocs de treball (VI)
Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Presidència, la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
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.
Llocs de treball (VII)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a cadascuna
de les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Presidència, la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
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Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
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.
Personal adscrit a la Conselleria de Salut (III)
Quants de llocs de treball de personal estatutari sanitari estan
adscrits a la Conselleria de Salut?

Llocs de treball (VIII)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a cadascuna de
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Presidència, la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
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.
Personal adscrit a la Conselleria de Salut (I)

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

Quants de llocs de treball de personal estatutari no sanitari
estan adscrits a la Conselleria de Salut?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Personal adscrit a la Conselleria de Salut (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria de Salut?

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

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (I)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
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.

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria de Salut tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Personal adscrit a la Conselleria de Salut (II)
Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria de Salut?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (II)
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Salut tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
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.
Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (III)
Quants de llocs de treball de personal estatutari sanitari
adscrits a la Conselleria de Salut tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DM)
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.
Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (IV)
Quants de llocs de treball de personal estatutari no sanitari
adscrits a la Conselleria de Salut tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
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.
Llocs de treball a la Conselleria de Salut (I)
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria de Salut que tenen establert el requisit

de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
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.
Llocs de treball a la Conselleria de Salut (II)
Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
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.
Llocs de treball a la Conselleria de Salut (III)
Quins són exactament els llocs de treball de personal
estatutari sanitari (amb codi del lloc, denominació i
característiques) adscrits a la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
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.
Llocs de treball a la Conselleria de Salut (IV)
Quins són exactament els llocs de treball de personal
estatutari no sanitari (amb codi del lloc, denominació i
característiques) adscrits a la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR)
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.

DU)
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.

Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (V)

Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (VIII)

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit cadascun dels llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit cadascun dels llocs de treball de
personal estatutari no sanitari adscrits a la Conselleria de Salut
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
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.

DV)
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.

Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (VI)

Funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut
(I)

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit cadascun dels llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DT)
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.
Coneixements de la llengua catalana del personal adscrit a la
Conselleria de Salut (VII)
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit cadascun dels llocs de treball de
personal estatutari sanitari adscrits a la Conselleria de Salut que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DX)
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.

EA)
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.

Funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut
(II)

Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (I)

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
de Salut que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

EB)
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.
Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (II)

Funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut
(III)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal estatutari sanitari adscrits a la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
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.
Funcions dels llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut
(IV)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal estatutari no sanitari adscrits a
la Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
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.
Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (III)
Quants de llocs de treball de personal estatutari sanitari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ED)
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.

EG)
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.

Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (IV)

Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (VII)

Quants de llocs de treball de personal estatutari no sanitari
estan adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut?

Quants de llocs de treball de personal estatutari sanitari
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Salut
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

EH)
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.

Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (V)
Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (VIII)
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal estatutari no sanitari
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Salut
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

EI)
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.

Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (VI)
Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (IX)
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Salut
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (X)
Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrit a la Conselleria
de Salut (I)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a cadascuna
de les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Salut que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

EN)
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.

Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (XI)
Quins són exactament els llocs de treball de personal
estatutari sanitari (amb codi del lloc, denominació i
característiques) adscrits a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Salut que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrit a la Conselleria
de Salut (II)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a cadascuna de
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Salut que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EL)
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.
Llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (XII)
Quins són exactament els llocs de treball de personal
estatutari no sanitari (amb codi del lloc, denominació i
característiques) adscrits a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Salut que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EO)
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.
Funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrit a la Conselleria
de Salut (III)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal estatutari sanitari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EP)
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.
Funcions atribuïdes a cada lloc de treball adscrit a la Conselleria
de Salut (IV)
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal estatutari no sanitari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ER)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissió d'anàlisi d'estudis i implementació en salut pública
Existeix una comissió d'anàlisi d'estudis i implementació de
mesures relaciones amb la salut públiques i les polítiques entre
l'Ib-salut i l'Institut de Política Familiar?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ES)
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.
Fossa a Son Espases

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EQ)
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.
Reiteració de la solAlicitud 4358/2012, relativa a l'estalvi per
serveis de turisme sanitari
A la pregunta amb núm. de Registre 4358/2012 se
solAlicitava detall de l’estudi de la previsió d’estalviar 11
milions d’euros en un major control del dret a prestació en
turisme sanitari que recollia el Pla Econòmic.
La resposta del Govern va ser l’adaptació a l’àmbit de la
nostra comunitat autònoma de les previsions fetes pel Ministeri
en aplicació del Reial Decret Llei 16/2012.
Considerant que no s’ha contestat a la pregunta se solAlicita
amb els mateixos termes: Al Pla Econòmic financer de
reequilibri es preveia estalviar 11 milions d’euros en un major
control el dret a prestació en turisme sanitari. Se solAlicita detall
de l’estudi d’aquesta previsió.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quins varen ser els motius que va argumentar CHUSE per
obrir una fossa de devers 100 metres de llarg per 2 d'ample i 3
d'alt aproximadament a l'indret de l'Hospital de Son Espases?
Així mateix, atès que segons contestació a pregunta
parlamentària, no va tenir l'autorització per fer-la, és objecte de
qualque sanció administrativa? Si la resposta és afirmativa, de
quin tipus? S'ha iniciat el procediment sancionador?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ET)
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.
Reiteració de les factures de viatges del president, maig 2013
A la pregunta parlamentària 6759 es varen solAlicitar còpies
de totes les factures relacionades amb els viatges i
desplaçaments del president del Govern i de totes les persones
que l'acompanyaven el mes de maig de 2013. La resposta va ser
una relació de les factures. Considerant que no s'ha respost el
que se solAlicitava es tornen a demanar còpies de totes les
factures relacionades amb els viatges i desplaçaments del
president del Govern.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

7024

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EU)
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.

EY)
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.

Viatge a Amèrica del president (1)

Llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques

Quin cost total ha tingut el viatge a Amèrica del president i
dels membres del Govern de les Illes Balears i els seus
acompanyants per al pressupost de la comunitat autònoma?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria d'Administracions Públiques?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EV)
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.

EZ)
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.

Viatge a Amèrica del president (2)

Llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Quins han estat els acompanyants del president i dels
membres del Govern de les Illes Balears en el seu viatge a
Amèrica durant la setmana del 14 al 20 d'octubre de 2013?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EX)
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.

FA)
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.

Viatge a Amèrica del president (3)

Llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat

Quins són els objectius del viatge del president de les Illes
a Amèrica durant la setmana del 14 al 20 d'octubre de 2013?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria d'Economia i Competitivitat?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FC)
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.
Llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts

FF)
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.
Llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FD)
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.
Llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de
Família i Serveis Socials
Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria de Família i Serveis Socials?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FE)
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.
Llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de
Turisme i Esports
Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria de Turisme i Esports?

FG)
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.
Llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FH)
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.
Llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)
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.

FL)
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.

Llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats

Llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
de Turisme i Esports

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FJ)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FK)
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.
Llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
de Família i Serveis Socials
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FN)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FO)
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.

FR)
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.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Família i Serveis Socials tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FP)
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.

FS)
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.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FQ)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

FT)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques (I)
Quins són exactament de llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori (I)

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts (I)

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat (I)

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials (I)

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FX)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats (I)
Quins són exactament de llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Quins són exactament de llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports (I)

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat (I)

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques (I)

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (I)

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori (I)

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

Quins són exactament de llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
(I)
Quins són exactament de llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
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Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GG)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials (I)
Quins són exactament de llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
Conselleria de Família i Serveis Socials que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GH)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports
(I)
Quins són exactament de llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GI)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GJ)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GK)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
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Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de
Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GL)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GM)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GN)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i
Serveis Socials

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GO)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de
Turisme i Esports que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GP)
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.
Funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Administracions Públiques
Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
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.

GT)
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.

Funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GR)
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.
Funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

GU)
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.
Funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria de Família i Serveis Socials
Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
de Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GS)
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.
Funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

GV)
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.
Funcions dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria de Turisme i Esports
Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
de Turisme i Esports que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GX)
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.

HA)
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.

Funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques

Funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GY)
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.
Funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

HB)
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.
Funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)
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.

HC)
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.

Funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat

Funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Família i Serveis Socials

Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de
Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HD)
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.

HG)
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.

Funcions dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports

Llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat

Quines funcions té atribuïdes particularment cadascun dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de
Turisme i Esports que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HE)
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.

HH)
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.

Llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Administracions Públiques

Llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques?

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HF)
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.

HI)

Llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HJ)
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.

HM)
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.

Llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria de
Família i Serveis Socials

Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HK)
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.
Llocs de treball de personal funcionari a la Conselleria de
Turisme i Esports
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HN)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques

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

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HP)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HQ)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família
i Serveis Socials que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HR)
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.
Nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació de cadascun dels llocs de

treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme
i Esports que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HS)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Administracions Públiques tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HT)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HU)
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.

HY)
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.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Economia i Competitivitat tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria de Família i Serveis Socials tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HV)
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.

HZ)
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.

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats

Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria de Turisme i Esports tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IA)
HX)
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.
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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.
Llocs de treball de personal laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques
Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IB)

IE)

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

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

Llocs de treball de personal laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Llocs de treball de personal laboral a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori?

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IC)

IF)

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

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

Llocs de treball de personal laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat

Llocs de treball de personal laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat?

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ID)

IG)

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

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

Llocs de treball de personal laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats

Llocs de treball de personal laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats?

Quants de llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IH)

IJ)

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

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

Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques

Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat

Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

II)

IK)

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

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

Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori

Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IL)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
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d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

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

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IM)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials
Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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.
Nivell de català del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IN)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports
Quins són exactament els llocs de treball de personal laboral
(amb codi del lloc, denominació i característiques) adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Nivell de català del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IQ)
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.
Nivell de català del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
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de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IT)
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.
Nivell de català del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials

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

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Nivell de català del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IU)
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.
Nivell de català del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Nivell de català del personal funcionari amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IV)
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.
Nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
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públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IX)
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.
Nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IZ)
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.
Nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JA)
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.
Nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

IY)
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.
Nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JB)
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.
Nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
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públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JE)
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.
Funcions del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

JC)
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.
Nivell de català del personal laboral amb requisit de català
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JD)
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.
Funcions del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions Públiques
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JF)
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.
Funcions del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JG)
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.
Funcions del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que tenen
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establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

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

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JH)
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.
Funcions del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JI)
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.
Funcions del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Família i Serveis Socials
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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.
Funcions del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Turisme i Esports
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal funcionari adscrit a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JK)
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.
Funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions Públiques
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JL)
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.
Funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
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La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JM)
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.
Funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JP)
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.
Funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Família i Serveis Socials
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JN)
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.
Funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JO)
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.
Funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JQ)
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.
Funcions del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Turisme i Esports
Quines funcions té atribuïdes cadascun dels llocs de treball
de personal laboral adscrit a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llocs de treball del personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques

JU)
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.

Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Llocs de treball del personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llocs de treball del personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

JV)
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.

Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Llocs de treball del personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llocs de treball del personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat

JX)
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.

Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Llocs de treball del personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials
Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
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vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Llocs de treball del personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Llocs de treball del personal funcionari adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports
Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

KB)
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.
Llocs de treball del personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Llocs de treball del personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques
Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

KC)
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.
Llocs de treball del personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

7048

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013

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

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llocs de treball del personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

KG)
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.

Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari(amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Llocs de treball del personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials
Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KF)
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.
Llocs de treball del personal laboral adscrits a entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports
Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

KH)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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KI)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KJ)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KK)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
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sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KL)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KM)
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.
Coneixements del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

KQ)
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.

Ampliació de la depuradora d'Alcúdia
En quina situació es troba l'ampliació de la depuradora
d'Alcúdia?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Ajuda a la valoració i al maneig dels joves amb trastorns de
l'espectre autista
Quins plans té el Govern de les Illes Balears per ajudat la
valoració i el maneig dels joves amb trastorns de l'espectre
autista?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KO)
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.
Suport educatiu de la Direcció General d'Ordenació, Innovació
i FP
Per quina causa el servei de Suport educatiu de la Direcció
General d'Ordenació, Innovació i FP de la Conselleria
d'Educació ha decidit retirar el personal d'educació de la Unitat
Terapèutica Educativa de Suport (UTES) i, per tant, desmuntar
l'equip encarregat d'ajudar els joves amb trastorns de salut
mental més greus a la reintegració a l'escolarització ordinària?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

KR)
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.
Conveni amb l'Associació ASPANOB per desenvolupar el
Programa de suport escolar (I)
Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
signar aquesta legislatura un conveni amb l'Associació
ASPANOB per desenvolupar el Programa de suport escolar per
a fillets i filletes malalts de càncer de les Illes Balears i els seus
germans, tal com es va fer des de l'any 2007 a l'any 2011,
ambdós inclosos?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

KS)
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.

Dret a l'educació dels joves amb trastorns de salut mental
De quina manera pensen fer efectiu el dret a l'educació dels
joves amb trastorns de salut mental més greus ara que l'equip
que s'encarregava de fer-ho ha estat desmantellat?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Conveni amb l'Associació ASPANOB per desenvolupar el
Programa de suport escolar (II)
En el cas que la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats no pensi signar aquesta legislatura cap conveni amb
l'Associació ASPANOB per desenvolupar el Programa de
suport escolar per a fillets i filletes malalts de càncer de les Illes
Balears i els seus germans, tal com es va fer des de l'any 2007
a l'any 2011, ambdós inclosos, com pensa palAliar la situació de
difícil escolarització d'aquest alumnat?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KT)
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.

KX)
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.

Recuperació del turisme de procedència estatal

SOIB i pretensions estatals de canviar la funcionalitat dels
serveis d'ocupació autonòmics

Dins l'objectiu de recuperació del turisme de procedència
estatal a la nostra comunitat, té la conselleria pensada alguna
acció concreta adreçada a l'àmbit dels Països Catalans, a partir
de l'interès pel patrimoni cultural i històric compartit?

Comparteix la consellera d'Educació les pretensions de la
ministra Báñez i el Govern central de lligar els recursos
transferits per l'Estat a les comunitats autònomes en matèria de
polítiques actives a la persecució i sanció dels aturats?

Palma, a 11 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 11 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KU)
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.

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

Comissió tripartida de la Inspecció de treball

Calendari de tancament de la central tèrmica d'Es Murterar
(Alcúdia)

Quan pensa el conseller d'Economia i Competitivitat
convocar la Comissió tripartida de la Inspecció de treball,
compromís que va adquirir en el moment del seu nomenament?
Palma, a 11 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Atès l'interès de l'executiu de potenciar altres fonts de
subministrament d'energia per a la nostra comunitat, quan té
previst incloure el calendari de tancament de la central tèrmica
d'Es Murterar a la planificació energètica de les Illes Balears?
Palma, a 11 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KV)
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.
Campanyes d'Inspecció de treball
Per quin motiu el Govern no té en compte els sindicats en la
planificació en matèria d'Inspecció de treball a les Illes Balears?
Palma, a 11 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KZ)
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.
Beques per als estudiants de les Illes Balears
Com es concretarà l'acord a què ha arribat la consellera
Camps i el ministre Wert sobre les beques per als estudiants de
les Illes Balears que s'han de desplaçar fora del seu lloc d'origen
i que, segons les informacions publicades, tendran el mateix
tractament que els estudiants de les illes Canàries?
Palma, a 11 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

7052

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
LA)
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.
Desqualificació de l'aeròdrom de Son Bonet com a aeroport
d'interès general
Quines gestions, quins tràmits i quines iniciatives o reunions
ha realitzat el Sr. Conseller de Turisme i Esports o bé el Sr.
Director General de Ports i Aeroports del Govern de les Illes
Balears amb el Ministeri de Foment sobre el procés de
desqualificació de l'aeròdrom de Son Bonet com a aeroport
d'interès general?
Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 14 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. 11035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tesi del
ministre d'Hisenda i Administracions Públiques. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11036/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
LOMQE. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
escolars. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
LB)
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 econòmics per a l'execució del Port de Ciutadella
En quin estadi es troben les negociacions per a la signatura
de l'Addenda prevista en el conveni signat dia 30 de desembre
de 2010 entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i el
Ministeri de Foment que possibilita destinar recursos econòmics
a l'execució del Port de Ciutadella?
Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
LC)
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.
Correspondència rebuda i tramesa
Quan se solAlicita del Sr. Conseller de Turisme i Esports
còpia de la correspondència rebuda i tramesa per part seva o del
Sr. Director General de Ports i Aeroports del Govern de les Illes
Balears en les seves relacions amb el Ministeri de Foment sobre
una qualsevol qüestió d’interès parlamentari i només es lliura al
solAlicitant la correspondència tramesa però no la rebuda, ha
d’entendre el peticionari que el Ministeri de Foment no ha
tingut la consideració deguda al Govern de les Illes Balears i no
ha contestat els seus escrits?

RGE núm. 11038/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radioteràpia a Eivissa. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments a la farmàcia dels hospitals per a malalts greus
i crònics. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11040/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model de finançament. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11045/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de teletraducció a l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de
16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons de
seguretat pública. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Comitè de desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma
de Mallorca. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció
del consum de drogues als centres escolars. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
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RGE núm. 11049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a guia de comerç electrònic. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11050/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de la Llei de turisme en l'activitat econòmica. (Mesa
de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11051/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2013.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11052/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adjudicació d'un milió d'euros en obres de millora
de depuradores. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
LOMQE
Per què pensa la consellera d'Educació que la LOMQE ha
concitat tan poc consens polític i social?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

RGE núm. 11053/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de l'activitat de l'Hospital Joan March. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11054/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
presidència de la Delegació espanyola del Comitè de les
Regions. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11055/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a infraestructures i
oferta educativa a l'illa de Formentera. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Consells escolars

RGE núm. 11057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resolució del
problema educatiu. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per què
reconeixen la tasca, el paper i l'autonomia dels consells escolars
quan no els tenen en compte?

RGE núm. 11058/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
deficiències als centres de salut. (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Radioteràpia a Eivissa
Per què la radioteràpia a Eivissa no és un servei prioritari per
al Govern?

Tesi del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, com valora el Govern
la tesi del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques que
les inversions previstes a les disposicions de l'Estatut
d'Autonomia no s'han d'incloure als Pressuposts generals de
l'Estat?

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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.

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.

Medicaments a la farmàcia dels hospitals per a malalts greus i
crònics

Fons de seguretat pública

Sr. Conseller de Salut, què pensa fer perquè cap malalt greu
i crònic, per manca de diners, deixi de rebre els seus
medicaments a la farmàcia dels hospitals?

Com han estat distribuïdes les ajudes destinades als
municipis pels Fons de seguretat pública impulsat per la
Conselleria d'Administracions Públiques?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Model de finançament
Quin nou model de finançament ha plantejat vostè per a les
Illes Balears?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

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.
Comitè de desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma de
Mallorca
Pot explicar el conseller de Turisme la darrera reunió del
Comitè de desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma de
Mallorca que ha tengut lloc recentment?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

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.

Servei de teletraducció a l'Institut Balear de la Dona
Prevenció del consum de drogues als centres escolars
Quins avantatges presenta el servei de teletraducció
recentment contractat per l'Institut Balear de la Dona?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Quin ha estat el resultat de la campanya impulsada per la
Conselleria d'Administracions Públiques sobre la prevenció del
consum de drogues als centres escolars?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Guia de comerç electrònic
Sr. Conseller, quin és l'objectiu de la guia de comerç
electrònic que vostè mateix va presentar, juntament amb el
director general d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic?

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.
Adjudicació d'un milió d'euros en obres de millora de
depuradores
Què suposarà per a la nostra comunitat autònoma
l'adjudicació d'1 milió d'euros en obres menors de millora i
manteniment de depuradores i sistemes de bombeig d'aigües
residuals, recentment efectuada per ABAQUA?

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Incidència de la Llei de turisme en l'activitat econòmica
Increment de l'activitat de l'Hospital Joan March
Quina incidència té la Llei de turisme en l'activitat
econòmica?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Com valora el conseller de Salut que l'ampliació de la
cartera de serveis de l'Hospital Joan March hagi augmentat
l'activitat d'aquest centre?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ajudes de la PAC 2013
Quins tràmits ha impulsat el Govern de les Illes Balears
perquè 7.000 agricultors i ramaders es beneficiïn el mes
d'octubre del pagament d'11,5 milions d'ajudes de la PAC 2013?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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.
Presidència de la delegació espanyola del Comitè de les Regions
Què suposarà per a les Illes Balears la presidència de la
delegació espanyola del Comitè de les Regions, recentment
assumida pel president del Govern?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Infraestructures i oferta educativa a l'illa de Formentera
Considera la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que les infraestructures i l'oferta educativa a l'illa
de Formentera són suficients?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Resolució del problema educatiu
A l'alçada de curs en què ens trobam, no troba el Sr.
President que el seu govern ja hauria d'haver resolt el problema
educatiu?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
RGE núm. 10519/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tractament del
conflicte educatiu, a contestar davant la Comissió de control
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears
de 10 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10591/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
del mes de setembre, a contestar davant la Comissió de control
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears
de 10 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10592/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime
Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acords assolits amb el futbol, a contestar davant la Comissió
de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa
de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10593/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració del grup IB3, a contestar davant la Comissió
de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa
de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10594/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presència a la xarxa d'IB3 TV i IB3 Ràdio, a contestar
davant la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 d'octubre de 2013).

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.
Deficiències als centres de salut
Quins són els centres de salut amb deficiències a les Illes
Balears?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

RGE núm. 10595/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció i emissió de la sèrie "El faro", a contestar davant la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10596/13, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura informativa del conflicte del sistema educatiu, a
contestar davant la Comissió de control sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10597/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració
dels serveis informatius, a contestar davant la Comissió de
control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de
la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10602/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur
dels mitjans audiovisuals públics a les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de control sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10603/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tractament informatiu donat a les manifestacions del TIL, a
contestar davant la Comissió de control sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 d'octubre de 2013).
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Audiències del mes de setembre
Quina valoració es fa de les audiències obtingudes el mes de
setembre en comparació al mateix temps el 2011 i el 2012?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
C)

RGE núm. 10604/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a potenciació
de la presència de l'anglès, a contestar davant la Comissió de
control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de
la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 d'octubre de 2013).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Acords assolits amb el futbol

RGE núm. 10605/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
fet per IB3 Ràdio i Televisió de la vaga indefinida de docents,
a contestar davant la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 10
d'octubre de 2013).
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quina és la proposta dels acords assolits amb el futbol a 3a
i a 2aB?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
D)

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Reestructuració del grup IB3
Com s'ha de valorar la possibilitat de reestructuració del
grup IB3?

Tractament del conflicte educatiu
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Quina valoració fa del tractament del conflicte educatiu a
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
E)

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Presència a la xarxa d'IB3 i IB3 Ràdio
Quina és l'evolució que té la presència a la xarxa tant en
relació amb IB3 TV com a IB3 Ràdio des de l'any 2011 fins el
setembre de 2013?
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Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

F)

I)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Producció i emissió de la sèrie "El faro"

Futur dels mitjans audiovisuals públics a les Illes Balears

Quines consideracions ha valorat com a positives l'Ens
Públic per participar en la producció i la posterior emissió de la
sèrie "El faro", de FORTA?

Quin considera vostè, Sr. Director, que serà el futur dels
mitjans audiovisuals públics a les Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
J)

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Tractament informatiu donat a les manifestacions del TIL

Cobertura informativa del conflicte del sistema educatiu
Fins a quin grau considera el director general haver complert
amb el servei públic en la cobertura informativa sobre el recent
conflicte del sistema educatiu?

Creu que el tractament informatiu donat a les manifestacions
a favor i en contra del TIL ha estat equitatiu?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Rosa Maria Bauzá i Colom.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Elaboració dels serveis informatius
L'eliminació de l'obligatorietat que els serveis informatius
siguin elaborats per personal propi d'IB3, segons la recentment
aprovada Llei audiovisual de les Illes Balears, afectarà en
alguna cosa la situació actual i futura dels esmentats serveis a
IB3?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Potenciació de la presència de l'anglès
Quines mesures té pensades per potenciar la presència de
l'anglès a IB3 Televisió?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Seguiment fet per IB3 Ràdio i Televisió de la vaga indefinida de
docents
Per quin motiu creu que s'ha criticat des de la societat civil
el seguiment que han fet IB3 Ràdio i Televisió de la vaga
indefinida de docents?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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RGE núm. 10871/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de l'expedient d'acomiadament de dues
treballadores de l'IBAVI, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 10872/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació de les oficines de l'IBAVI, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10873/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reglament de la supressió de barreres, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

Ordre de Publicació

RGE núm. 10874/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei turística, a contestar davant
la Comissió de Turisme (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10540/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions de la Conselleria de Turisme per combatre
l'estacionalitat, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10879/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla estatal d'habitatge 2013-2016, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10541/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a valoració de la reducció de la temporada turística, a
contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10880/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a àrees de rehabilitació integral, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 16
d'octubre de 2013).

RGE núm. 10542/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a generació de nou producte turístic, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10881/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte d'habitatges de protecció oficial (HPO)
públics de Formentera, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 16 d'octubre de
2013).

RGE núm. 10869/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
disposició addicional 25a del Projecte de llei de pressuposts
generals (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10870/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
disposició addicional 25a del Projecte de llei de pressuposts
generals (II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (Mesa de 16 d'octubre de 2013).

RGE núm. 10882/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes a les àrees d'urbanització prioritària, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10883/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obres del Palau de Congressos, a contestar davant
la Comissió de Turisme (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10884/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte estratègic de la Platja d'Alcúdia, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 16 d'octubre de
2013).
RGE núm. 10885/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tramitació dels plans d'intervenció d'àmbit turístic
(PIAT), a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de
16 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10886/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a terres expropiades a l'autopista Eivissa-Aeroport, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10887/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a drenatge de l'autopista Eivissa-Aeroport, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10888/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comptadors de cotxes a l'autopista Eivissa-Aeroport,
a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Generació de nou producte turístic
Quins recursos dedica la Conselleria de Turisme i l'ATB a
la generació de nou producte turístic?
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

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 oral davant la Comissió de
Turisme.
Actuacions de la Conselleria de Turisme per combatre
l'estacionalitat

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
Disposició addicional 25a del Projecte de pressuposts generals
(I)
Quin seria l'impacte per a les Illes Balears que suposaria
l'aprovació de l'actual disposició addicional 25a del Projecte de
pressuposts generals de l'Estat per 2014?

Quines actuacions ha fet i fa la Conselleria de Turisme per
combatre l'estacionalitat?

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 oral davant la Comissió de
Turisme.
Valoració de la reducció de la temporada turística
Com valora la reducció de la temporada turística de 9 a 6
mesos?
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
Disposició addicional 25a del Projecte de pressuposts generals
(I)
Com pensa el Govern de les Illes Balears compensar el
dèficit que suposaria per a les Illes l'aprovació de la disposició
addicional 25a del Projecte de pressuposts generals de l'Estat
per 2014?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

U)

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

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.

Situació de l'expedient d'acomiadament de dues treballadores de
l'IBAVI

Modificació de la Llei turística

Sr. Conseller de Medi Ambient, quina és la situació de
l'expedient d'acomiadament de dues treballadores de l'IBAVI
a Menorca?

Pensa modificar la Llei turística per possibilitar els lloguers
de vacances?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Ampliació de les oficines de l'IBAVI
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quines autoritzacions
compta l'ampliació de les oficines de l'IBAVI al carrer Manuel
Azaña?

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Pla estatal d'habitatge 2013-2016
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troba el
conveni amb el Ministeri de Foment del Pla estatal d'habitatge
2013-2016, derivat del Reial Decret 233/2013?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Reglament de supressió de barreres

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Àrees de rehabilitació integral
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troben
les àrees de rehabilitació integral (ARIS)?

Supervisa la Conselleria de Turisme el compliment del
Reglament de supressió de barreres vigent a les reformes dels
hotels?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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

7062

BOPIB núm. 119 - 18 d'octubre de 2013

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Projecte d'HPO públics de Formentera
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troba el
projecte d'habitatges de protecció oficial públics de Formentera?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Tramitació dels PIAT
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Sr. Conseller de Turisme, en quina situació es troba la
tramitació dels PIAT?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ajudes a les àrees d'urbanització prioritària
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troben
les ajudes a les àrees d'urbanització prioritària?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Terres expropiades a l'autopista Eivissa-Aeroport
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Obres del Palau de Congressos
Sr. Conseller de Turisme, quina valoració fa de les obres del
Palau de Congressos i de l'hotel annex?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Projecte estratègic de la Platja d'Alcúdia
Sr. Conseller de Turisme, en quina situació es troba la
tramitació del Projecte estratègic de la Platja d'Alcúdia?

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, en quina
situació es troben les terres expropiades a l'autopista EivissaAeroport?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Drenatge de l'autopista Eivissa-Aeroport
Sra. Consellera d'Administracions Públiques, en quina
situació es troba l'execució del drenatge de l'autopista EivissaAeroport?
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

A)

Comptadors de cotxes a l'autopista Eivissa-Aeroport

Protecció de les persones immigrants

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, en quina
situació es troben els comptadors de cotxes a l'autopista EivissaAeroport?

Els països del sud d’Europa són, per a moltes persones que
volen immigrar, la porta d’entrada a Europa.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 10514/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a protecció de les persones immigrants, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10567/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes d'estiu i menjador, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16
d'octubre de 2013).
RGE núm. 10568/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova regulació de les ajudes de menjador escolar,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10574/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a promoció de la salut comunitària, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10575/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reinversió del descompte del sou de mestres i professors
vaguistes en el funcionament dels centres educatius, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 16 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10717/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a contra el copagament als hospitals i a les farmàcies, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 16 d'octubre
de 2013).
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Des de fa 20 anys la immigració de ciutadans i ciutadanes de
països del continent africà cap Europa ha estat una constant.
Persones que bé immigren per fugir de la pobresa extrema, de
conflictes o de persecució polítiques.
Davant aquesta situació d’extrema necessitat, la reacció a
Europa ha estat, en molts de casos, endurir les polítiques d’asil
i d’immigració, fent que les dificultats per aconseguir un permís
de treball a un país d’Europa des de un país africà sigui
pràcticament impossible, i aconseguir asil polític sigui un procés
molt llarg i amb poques garanties d’èxit.
Però aquestes dificultats no impedeixen que hi hagi milers
de persones que intentin entrar a Europa per vies ilAlegals.
Aquesta voluntat d'immigrar i les dificultats de fer-ho per vies
legals, és aprofitada per màfies de tràfic de persones que
s’aprofiten de la desesperació i creen xarxes de tràfic lucratives
per a ells però molt insegures per a les persones immigrants,
colAlocant-les en barques en molt males condicions i sense eines
de navegació adequada. Donades aquestes males condicions de
les embarcacions, és massa freqüent que es produeixin naufragis
amb resultat de mort.
Els recursos públics per atendre aquestes persones en
situació d’emergència no són suficients. En moltes ocasions,
embarcacions particulars, complint amb el deure de socors i per
dignitat, han actuat per salvar els nàufrags. Tot i així, desprès
del rescat, en massa ocasions s’han trobat amb dificultats per
poder desembarcar les persones rescatades en els ports de
ciutats europees.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MES proposa
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament
la mort injusta de les persones immigrants que des de fa més de
20 anys succeeix a la costa mediterrània i a les costes de
Canàries. Especialment la tragèdia de Lampedusa amb la mort
de més de 200 persones el 3 d’octubre de 2013.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que dediqui recursos diplomàtics i econòmics a lluitar
contra les màfies que exploten persones que volen immigrar cap
Europa fugint de la misèria i/o de la guerra.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a fer propostes a la Comissió Europea per tal que:
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Es redoblin els esforços diplomàtics i econòmics per lluitar
contra els traficants que exploten persones que volen
immigrar.
Es revisi la normativa Europea de ports i embarcacions per
garantir que les que recullin nàufrags no tindran dificultats
per desembarcar les persones auxiliades als ports dels estats
membres de la Unió Europea; que existiran polítiques
econòmiques compensatòries per a les ciutats amb ports que
es vegin afectades per aquest fet.
S’augmentin partides en els pressupostos per tal de destinar
a embarcacions i recursos humans amb la missió de
vigilància i rescat en la Mediterrània i la Costa Canària.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat espanyol a augmentar els
fons de cooperació internacional, especialment amb els països
que generen immigració a Europa.
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

acompanyada l'oferta complementària del servei de menjador
durant tots els dies que duri l'activitat educativa no lectiva.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que cap infant sense recursos econòmics, inscrit als
programes d'estiu, no quedi sense accés a les activitats
educatives ni al servei de menjador durant l'estiu per motiu de
no poder fer front al seu cost.
Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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'Assumptes Socials
i Drets Humans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nova regulació ajudes de menjador escolar

B)

Ateses les dades publicades per l'Enquesta de Qualitat de
Vida referents a les Illes Balears on s'indica que l'1,8% dels
menors de 16 anys pateixen privacions que poden afectar la seva
alimentació.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Programes d'estiu i menjador
La situació de greu crisi i recessió econòmica, de manca de
treball, de forta precarietat i estacionalitat laboral, de creixement
del nombre de treballadors que han esgotat totes les
prestacions i de famílies amb tots els seus membres actius a
l'atur, fa més necessària que mai la protecció dels infants.
L'alta taxa de pobresa infantil també a les nostres illes (més
de 52.000 infants viuen en risc de pobresa) obliga a l'acció, per
tal d'habilitar els mecanismes necessaris per garantir el dret
bàsic a l'alimentació de tots els infants de la nostra comunitat.
Atès que les ajudes de menjador que convoca la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitat es limiten al període lectiu i
que els menjadors escolars es tanquen en finalitzar les classes,
aproximadament des del 15 de juny fins el 15 de setembre.
Per tot l'exposat el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'implantin programes formatius, educatius i
lúdics durant el període no lectiu als centres docents públics de
les Illes Balears, adreçats al seu alumnat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que els programes formatius d'estiu duguin

Atès que la quantitat pressupostada pel Govern de les Illes
Balears des de la Conselleria d'Educació per dotar les ajudes de
menjador són més baixes cada any.
Atès que el sistema de concessió de les ajudes de menjador
no soluciona la problemàtica alimentària dels infants que viuen
amb privacions materials.
Per tot l'exposat el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar econòmicament la partida d'ajudes de
menjador de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat de
manera que totes les famílies que visquin en precarietat puguin
acollir-se a les ajudes sense que hi hagi exclusions per manca de
dotació pressupostària per part de la conselleria.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el sistema de concessió de les ajudes
de menjador que convoca la Conselleria d’ Educació, Cultura i
Universitats per tal que les famílies que pateixen privacions
materials no hagin d'avançar el pagament del servei de menjador
escolar.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar el cent per cent del cost del preu del
menjador a les famílies que viuen sota el llindar de la pobresa,
i no el 70% com fins ara.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular la concessió de les ajudes de menjador
escolar per tal que cap infant no pugui ser discriminat i exclòs
per no tenir una situació administrativa regularitzada.

Per tot això el el Grup Parlamentari MES du a debat la
següent

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar les ajudes de menjador abans de l'inici
de cada curs escolar.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les intervencions comunitàries
orientades a promoure la salut, especialment en els barris o
municipis més desfavorits socioeconomicament.

Palma, a 9 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar els centres de salut que promoguin
activitats de salut comunitària. Aquesta incentivació es
concretarà amb contractació de més recursos materials i/o
professionals si eren necessaris.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar cursos de formació en salut comunitària
a tot el colAlectiu de professionals sanitaris.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir un grup multiprofessional per què
elabori la cartera de la comunitat autònoma d'intervencions
comunitàries per a la promoció de la salut.

Promoció de la salut comunitària
Palma, a 8 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Un dels arguments esgrimits contínuament pels partidaris
del neoliberalisme per justificar la reducció dels pressuposts en
sanitat pública, és que les persones hem de ser responsables de
la nostra qualitat de vida i que si hi ha persones que no ho volen
ser, la societat no té per què pagar les conseqüències de la seva
mala salut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Si bé és cert que tots hem de ser responsables de la nostra
salut, aquesta premissa oblida diverses coses, entre d’altres:
• Que no tots els ciutadans i les ciutadanes tenen les mateixes
condicions de vida, de formació, d’accés a la informació,
econòmiques, etc.
• Que hi ha malalties que no depenen de la cura que es pugui
tenir amb la pròpia salut.
• Que hi ha factors mediambientals que generen determinades
malalties.
Aquestes i altres consideracions justifiquen una política en
salut pública, entesa com determina l'OMS que no sols és
l’absència de malaltia sinó un estat de complet benestar físic,
mental i social.
Per altra banda, una de les millors polítiques per reduir els
pressuposts en sanitat i per millorar la qualitat de la salut
comunitària és fer política pública de salut de caràcter preventiu
a tots els nivells, polítiques realitzades des de la comunitat amb
l’objectiu d’informar-la, de formar-la, d’empudegar-la amb la
finalitat de satisfer les necessitats de salut de la població amb la
seva participació.
Invertir en salut preventiva és una excelAlent estratègia per
realitzar polítiques d’austeritat i de reducció de la despesa
sanitària, austeritat entesa, no com una reducció sistemàtica de
recursos, sinó com la realització d'inversions en el que sigui més
necessari, especialment en aquelles accions que poden reduir
costs més elevats en un futur a curt, mitjà o llarg termini.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Reinversió del descompte del sou de mestres i professors
vaguistes en el funcionament dels centres educatius
Atès que aquest curs escolar encara no ha pogut començar
a les Illes Balears amb normalitat a causa de la vaga indefinida
convocada per l’Assemblea de Docents i tots els sindicats.
Atès que la comunitat educativa -pares i mares, cos
docent...- participa de forma massiva en la vaga indefinida
convocada perquè el Govern de les Illes Balears retiri el Decret
Llei que imposa el Tractament Integrat de Llengües, la
tramitació de la Llei de símbols i reincorpori els tres directors
de Maó expedientats.
Atès que fa dos anys que patim contínues retallades als
recursos del sistema educatiu de les Illes Balears, retallades als
drets dels consells escolars dels centres educatius, d’ignorar els
estudis realitzats per experts en psicopedagogia sobre
l’aprenentatge de llengües, de vincular la immersió lingüística
al fracàs escolar, d’augmentar les ràtios de les aules, de minvar
recursos als programes d’aprenentatge d’anglès -com són les
Seccions Europees o el British Council-, de retallar recursos
adreçats a l’atenció individualitzada dels alumnes amb
necessitats educatives especials...
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Atès que els descomptes que s’han efectuat i s'efectuaran a
les nòmines dels docents de les Illes, a causa de la participació
massiva en la convocatòria de vaga indefinida, són molt elevats.

càncer de mama avançat, de no prendre la medicació, que ha
d’anar a recollir a un hospital per la seva complexitat i
especificitat?

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS proposa els següents
acords:

Són diverses les comunitats autònomes que s’han negat a
aplicar aquest nou atac a la salut pública i a la salut individual
de les persones amb més alt risc sanitari. La Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears ha manifestat que “de
moment” no aplicarà la mesura del copagament fins que “rebi
instruccions clares del Ministeri”. El cas és que ho pot fer
perquè l’Estatut d’Autonomia estableix que les competències de
salut són de la comunitat autònoma.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abonar als centres educatius o als diferents
programes educatius que s’acordin durant les negociacions de
la vaga, les quantitats retallades dels sous de mestres i
professorat, a causa de la vaga indefinida de docents.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer públiques les dades econòmiques de les
deduccions salarials a conseqüència de la vaga, així com la seva
destinació concreta.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la resolució de 10
de setembre de 2013 de la Direcció General de Cartera Bàsica
de Serveis del Sistema Sanitari Nacional de Salut i Farmàcia
que insta al copagament dels productes farmacèutics dispensats
a hospitals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Contra el copagament als hospitals i a les farmàcies
El passat dia 10 de setembre de 2013, la Direcció General de
Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i
Farmàcia va publicar una resolució que suposava que els
medicaments de dispensació ambulatòria en els hospitals
quedarien sotmesos des de l'1 d’octubre al copagament, amb un
límit d’aportació reduïda.
Aquesta resolució afectava
farmacològiques, uns 50 medicaments.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent

157

prestacions

Entre els fàrmacs inclosos hi ha medicaments per retardar la
progressió en càncer de mama avançat, el tractament de tumors
cerebrals, la leucèmia mielòide crònica, l’artritis reumatoide, la
degeneració macular o l’hepatitis C crònica.
L’aportació de l’usuari serà d’un 10% del medicament amb
un màxim fixat en 4.20 euros per cada medicament.
La mateixa resolució caracteritza aquestes malalties de greus
i cròniques.
Aquesta resolució ve a confirmar l’estratègia del Govern del
PP de penalitzar les persones malaltes, una estratègia que va
començar amb el pagaments dels medicaments per part dels
pensionistes, el pagament del transport no urgent o el pagament
dels medicaments a la farmàcia per a determinades malalties
cròniques abans exemptes. L’argument utilitzat fins ara per
introduir el copagament era el dissuasori, amb aquesta mesura
queda clar que no és aquesta la voluntat d’aquest govern. Quina
possibilitat té un malalt o una malalta de leucèmia o els de

2. El Parlament de les Illes Balears es complau de la decisió
del Govern de les Illes Balears de no aplicar a la comunitat
autònoma la Resolució de 10 de setembre de 2013 de la
Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema
Sanitari Nacional de Salut i Farmàcia que insta al copagament
dels productes farmacèutics dispensats a hospitals, i l’insta que
continuï no aplicant la resolució independentment de les
instruccions que pugui rebre del Ministeri de Salut
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
aplicar el copagament dels productes farmacèutics dispensats a
les farmàcies per a les mateixes malalties que són dispensats als
hospitals, ja que això suposaria situacions d’inequitat per
comparació amb els medicaments d’aportació reduïda que es
dispensen habitualment a les oficines de farmàcia per a les
mateixes malalties.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
C)
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 10439/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, sobre els fets ocorreguts a Es Pinaret
amb la irrupció de la policia i la investigació per agressions
per part d'un grup neonazi a menors.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
recapti la compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, davant aquesta comissió, per tal d'informar
sobre els fets ocorreguts a Es Pinaret amb la irrupció de la
policia i la investigació per agressions per part d'un grup
neonazi a menors.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 10440/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre l'ordre emesa per la
conselleria en relació amb l'elaboració de llistes d'alumnes que
no han anat a classe a causa de la vaga indefinida de docents.

RGE núm. 10875/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les infraestructures
escolars a Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre les infraestructures escolars a
Mallorca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 10876/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les infraestructures
escolars a Menorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre les infraestructures escolars a
Menorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti
la compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre l'ordre
emesa per la conselleria en relació amb l'elaboració de llistes
d'alumnes que no han anat a classe a causa de la vaga indefinida
de docents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 10877/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les infraestructures
escolars a Eivissa i Formentera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre les infraestructures escolars a
Eivissa i Formentera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 10878/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre les prospeccions
marines d'hidrocarburs.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre les prospeccions
marines d'hidrocarburs.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Continuació de la tramitació i obertura del termini de
presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm.
2005/13, per la qual s'estableix i es regula una xarxa de suport
a la dona embarassada.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la proposició de llei esmentada (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013), conformement amb l'article 131.6 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda de
trametre-la a la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
i d'obrir un termini de presentació d'esmenes, que serà de 15
dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
BOPIB.

RGE núm. 10889/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Salut, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment
a la Proposició no de llei RGE núm. 6718/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 de Salut, davant el
Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la proposició no
de llei esmentada, relativa a no a la reforma de la Llei Orgànica
2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i
d'interrupció voluntària de l'embaràs (BOPIB núm. 70, de 2 de
novembre de 2012).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Retirada del Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de
mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la
hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 133.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10442/13, del Govern de les Illes Balears, i accepta la retirada
del projecte de llei de què es tracta (BOPIB 87, de 22 de febrer
de 2013).

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

H)
RGE núm. 10890/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE
núm. 7919/12.

Ordre de Publicació
C)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de
donar compliment a la proposició no de llei esmentada, relativa
al centre d'educació infantil i primària "Pere Garau" a Son
Macià (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Tramitació davant el Ple de la cambra pel procediment
d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8858/13,
relativa a readmissió dels directors d'instituts de secundària
cessats i expedientats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10702/13, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita que la proposició no de llei esmentada (BOPIB núm.
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113, de 6 de setembre de 2013) es tramiti davant el Ple de la
cambra. Així mateix, conformement amb els articles 100 i 101
del Reglament del Parlament i amb la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de llei de
què es tracta es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les
Proposicions de llei RGE núm. 6242/13, 5920/13, 9129/13,
7631/13 i 4812/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, admet a tràmit els escrits 10707/13 a
10711/13, presentats pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb l'article 100 del Reglament de la cambra,
acorda que a les proposicions de llei esmentades, relatives a
bonificació de l'impost de transmissions i actes jurídics
documentats, a modificació de la Llei 5/2012, de 16 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, a drets i garanties de la
dignitat de la persona en el procés de la mort, a llei de
salvaguarda urbanística del litoral de les Illes Balears i a
insolvència singular hipotecària (BOPIB núm. 103, de 14 de
juny; 102, de 7 de juny; 113, de 6 de setembre; 107, de 12 de
juliol; i 99, de 17 de maig de 2013, respectivament), actualment
en tramitació, se'ls apliqui el procediment d'urgència als tràmits
següents.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
9177/13, relativa a aplicació el TIL al curs 2013-2014.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10907/13, del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i amb la
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació esmentada (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013) es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013.
- Pàg. 6859 i 6880. Respostes a preguntes formulades en
comissió, apartat A)
On diu: RGE núm. 5097/13, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1439/13, ...
- Pàg. 6867 i 6921. Respostes a preguntes, apartat AR)
On diu: A les Preguntes RGE núm. 6552/13 i 6666/13, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 6652/13 i 6666/13, ...
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