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treball en matèria d'inspecció laboral (I).
7102

7078

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013

AO) RGE núm. 11155/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
treball en matèria d'inspecció laboral (II).
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 11283/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a situació dels torrents de les Illes Balears.
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C) RGE núm. 11296/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols a la façana
de les escoles.
7104
D) RGE núm. 11297/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment del
turisme nacional.
7104
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el ministre d'Educació, Cultura i Esports.
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president del Govern a diversos països d'Amèrica del Sud.
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G) RGE núm. 11300/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificacions
de les taxes aeroportuàries.
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H) RGE núm. 11301/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a BOIB electrònic.
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I) RGE núm. 11302/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció dels
costs de telefonia.
7105
J) RGE núm. 11303/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diada de voluntaris
de protecció civil a Menorca.
7105
K) RGE núm. 11304/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
"Emprendre en 3".
7105
L) RGE núm. 11305/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instalAlació d'energia
solar fotovoltaica per a autoconsum a centres d'infantil i primària.
7105
M) RGE núm. 11306/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pressuposts
generals de l'Estat de 2013.
7105
N) RGE núm. 11313/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts de l'Estat
per a les Illes Balears per a 2014.
7105
O) RGE núm. 11314/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació
de l'alumnat nouvingut.
7106
P) RGE núm. 11315/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a labor de la
Conselleria d'Educació.
7106
Q) RGE núm. 11316/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'ocupació
de les Illes Balears.
7106
R) RGE núm. 11317/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos sanitaris
a Mallorca.
7106
S) RGE núm. 11318/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsions pressupostàries del Govern de l'Estat.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 11076/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat i confiança
per a 2014.
7108
B) RGE núm. 11077/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació del sector
industrial.
7108
C) RGE núm. 11078/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències reals de
la Llei de tributs.
7108
D) RGE núm. 11079/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
d'habilitació de professors en anglès (I).
7108
E) RGE núm. 11080/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
d'habilitació de professors en anglès (II).
7108
F) RGE núm. 11081/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
d'habilitació de professors en anglès (III).
7109
G) RGE núm. 11082/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ràtios de les
escoles oficials d'idiomes (EOI) (I).
7109
H) RGE núm. 11083/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos de
les escoles oficials d'idiomes (EOI).
7109
I) RGE núm. 11084/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ràtios de les
escoles oficials d'idiomes (EOI) (II).
7109
J) RGE núm. 11085/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola oficial
d'idiomes d'Eivissa (I).
7109
K) RGE núm. 11086/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
foment de l'ocupació.
7109
L) RGE núm. 11087/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de
l'ocupació juvenil.
7110
M) RGE núm. 11088/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fer front i reduir
l'atur de llarga durada.
7110
N) RGE núm. 11089/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil.
7110
O) RGE núm. 11090/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bonificacions
del 50% de les cotitzacions a la seguretat Social.
7110
P) RGE núm. 11091/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estímuls als
autònoms o emprenedors.
7110
Q) RGE núm. 11092/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans pilots
de dinamització comercial.
7110
R) RGE núm. 11093/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
comerç.
7111
S) RGE núm. 11094/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
directors comercials.
7111
T) RGE núm. 11118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producte interior brut
(PIB).
7111
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U) RGE núm. 11119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reduir la contaminació.
7111
V) RGE núm. 11120/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avanços en
igualtat de gènere.
7111
X) RGE núm. 11121/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes i beques
per als estudiants.
7111
Y) RGE núm. 11122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de la xarxa
de biblioteques públiques.
7111
Z) RGE núm. 11123/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra
l'exclusió social.
7112
AA) RGE núm. 11124/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residència
de persones grans a la Bonanova.
7112
AB) RGE núm. 11125/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració
de la població immigrant.
7112
AC) RGE núm. 11126/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alimentació
i igualtat d'oportunitats.
7112
AD) RGE núm. 11127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a frau fiscal.
7112

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10970/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització anual de les balances fiscals de les Balears amb
l'Estat espanyol.
7113
B) RGE núm. 11041/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgent modificació del Projecte de pressuposts generals de l'Estat
per a 2014 en matèria d'ocupació.
7114
C) RGE núm. 11042/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgent equiparació del finançament del Govern en els serveis
d'atenció a la dependència.
7114
D) RGE núm. 11043/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de mesures de suport pel perllongament del període
d'activitat dels treballadors fixos discontinus que treballen al sector turístic en temporada baixa.
7115
E) RGE núm. 11044/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la reforma del sector elèctric.

7116

F) RGE núm. 11061/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

7116

G) RGE núm. 11066/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'ocupació, paper del SOIB i criminalització dels aturats.
7117
H) RGE núm. 11157/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconèixer, potenciar i desenvolupar l'activitat del centre
coordinador d'atenció primerenca i desenvolupament infantil (CAPDI).
7118
I) RGE núm. 11158/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació sistemàtica i periòdica de les dades recollides per
l'Observatori de preus i connectivitat creat pel Ministeri de Foment i extensió de les seves funcions al transport marítim.
7119

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 8003/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Fons i Aguiló, relativa a programa d'atenció
individual.
7120
B) A la Pregunta RGE núm. 10245/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (V).
7120
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C) A la Pregunta RGE núm. 987/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mamografies gener
2013.
7120
D) A la Pregunta RGE núm. 988/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mamografies 2012.
7120
E) A la Pregunta RGE núm. 1828/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic terrestre (I).
7120
F) A la Pregunta RGE núm. 1831/13 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic terrestre (IV).
7120
G) A la Pregunta RGE núm. 1835/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a avantprojecte de llei de pesca.
7121
H) A la Pregunta RGE núm. 1885/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a CEIP Miquel Duran i Saurina
d'Inca.
7121
I) A la Pregunta RGE núm. 1890/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes facturades al servei
de salut de les Illes Balears (III).
7121
J) A la Pregunta RGE núm. 2019/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Fundació Ramon Llull.
7121
K) A la Pregunta RGE núm. 2097/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs, febrer 2013.
7121
L) A la Pregunta RGE núm. 2098/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç del
càncer de mama. Febrer 2013.
7122
M) A la Pregunta RGE núm. 2219/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a desafecció del Centre BIT
d'Inca.
7122
N) A la Pregunta RGE núm. 2250/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Pons, relativa a mesures de foment,
impuls i difusió empreses d'economia social.
7122
O) A la Pregunta RGE núm. 2406/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (III).
7122
P) A la Pregunta RGE núm. 2407/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (IV).
7122
Q) A la Pregunta RGE núm. 2415/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a planta elèctrica de
Gesa-Endesa a Formentera.
7122
R) A la Pregunta RGE núm. 2657/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a canvi de criteri en l'aplicació
del nou impost a les grans superfícies a Menorca, 2.
7123
S) A la Pregunta RGE núm. 2992/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors laborals.
7123
T) A la Pregunta RGE núm. 3161/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cost pàgina web per
matriculació telemàtica.
7123
U) A la Pregunta RGE núm. 3164/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centres formatius.
7123
V) A la Pregunta RGE núm. 3193/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a gerent de l'Àrea de Salut
d'Eivissa.
7123
X) A la Pregunta RGE núm. 3285/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mòdul de formatgeria a Sa
Granja.
7123
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Y) A la Pregunta RGE núm. 3286/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mòdul de formatgeria a Sa
Granja, 2.
7124
Z) A la Pregunta RGE núm. 3288/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dragatge del port de Maó i
Conveni de Londres.
7124
AA) A la Pregunta RGE núm. 3358/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla d'ocupació de les
Illes Balears 2013-2015 (I).
7124
AB) A la pregunta RGE núm. 3359/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla d'ocupació de les
Illes Balears 2013-2015 (II).
7124
AC) A la Pregunta RGE núm. 3360/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla d'ocupació de les
Illes Balears 2013-2015 (III).
7124
AD) A la pregunta RGE núm. 3688/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a experiències d'FP dual
(IV).
7125
AE) A la Pregunta RGE núm. 3973/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a assegurances agràries.
7125
AF) A la Pregunta RGE núm. 4028/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a vetar una assemblea
a l'escola Mestre Colom.
7125
AG) A la Pregunta RGE núm. 4042/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antonio Diéguez i Seguí, relativa a indemnitzacions per
raó del servei de la Conselleria de Presidència.
7125
AH) A la Pregunta RGE núm. 4074/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a "Plan estratégico de
Juventud 2010-2012" (I).
7125
AI) A la Pregunta RGE núm. 4075/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a "Plan estratégico de
Juventud 2010-2012" (II).
7126
AJ) A la Pregunta RGE núm. 4076/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a "Plan estratégico de
Juventud 2010-2012" (III).
7126
AK) A la Pregunta RGE núm. 4138/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut (I).
7126
AL) A la Pregunta RGE núm. 4139/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut (II).
7126
AM) A la Pregunta RGE núm. 4140/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut (III).
7127
AN) A la Pregunta RGE núm. 4437/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a grup de comunicació de
premsa pitiüsa (II).
7127
AO) A la Pregunta RGE núm. 4438/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a patrimoni històric
artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra (I).
7127
AP) A la Pregunta RGE núm. 4552/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb horari
reduït (II).
7127
AQ) A la Pregunta RGE núm. 4560/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
a cada hospital públic (I).
7127
AR) A la Pregunta RGE núm. 5103/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a comissió d'anàlisi,
estudis i implementació de mesures relatives a la salut pública.
7128
AS) A la Pregunta RGE núm. 5119/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç
del càncer de mama, abril 2013.
7128
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AT) A la Pregunta RGE núm. 5160/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a decret d'alzinars i
Son Ferrandell (Valldemossa).
7128
AU) A la Pregunta RGE núm. 5261/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pla d'estudis en FP
dual.
7128
AV) A la Pregunta RGE núm. 5263/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a metodologia AICLE
(II).
7128
AX) A la Pregunta RGE núm. 5264/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a escola oficial
d'idiomes.
7129
AY) A la Pregunta RGE núm. 5272/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de visitants del Parc
Nacional de l'arxipèlag de Cabrera.
7129
AZ) A la Pregunta RGE núm. 5343/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a contractacions
laborals (III).
7129
BA) A la Pregunta RGE núm. 5346/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris per
baixes IT (II).
7129
BB) A la Pregunta RGE núm. 5349/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris interins
per baixes IT (II).
7130
BC) A la Pregunta RGE núm. 5646/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de càncer
de mama 2009 i 2010.
7130
BD) A la Pregunta RGE núm. 5650/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programes
informàtics d'accés lliure.
7130
BE) A la Pregunta RGE núm. 5352/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris
eventuals de baixa per IT (II).
7130
BF) A la Pregunta RGE núm. 5368/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni entre Govern
i Associació Asperger (II).
7130
BG) A la Pregunta RGE núm. 5369/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni entre Govern
i Associació ASPANOB (I).
7130
BH) A la Pregunta RGE núm. 5370/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni entre Govern
i Associació ASPANOB (II).
7130
BI) A la Pregunta RGE núm. 5557/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis del SOIB amb
el Consell de Menorca.
7131
BJ) A la Pregunta RGE núm. 5558/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promoció i suport a
l'ocupació per discapacitats.
7131
BK) A la Pregunta RGE núm. 5559/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors laborals.
7131
BL) A la Pregunta RGE núm. 5575/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients de regulació
d'ocupació (II).
7131
BM) A la Pregunta RGE núm. 5576/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients de regulació
d'ocupació (III).
7131
BN) A les Preguntes RGE núm. 5619/13 a 5623/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
privatització de l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Manacor, l'Hospital Son Llàtzer, l'Hospital Mateu Orfila i l'Hospital Can Misses.
7131
BO) A la Pregunta RGE núm. 5637/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a zoonosi.
7132
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BP) A la Pregunta RGE núm. 5638/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a tuberculosi.
7132
BQ) A la Pregunta RGE núm. 5643/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a febre Q.
7132
BR) A la Pregunta RGE núm. 5644/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa càncer
de mama 2010 i 2012.
7132
BS) A la Pregunta RGE núm. 5645/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa càncer
de mama 2010 i 2011.
7132
BT) A la Pregunta RGE núm. 5647/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa càncer
de mama 2009 i 2011.
7132
BU) A la Pregunta RGE núm. 5648/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixada de les
exploracions de càncer de mama.
7133
BV) A la Pregunta RGE núm. 5669/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost mensual de la dessaladora
de Ciutadella.
7133
BX) A la Pregunta RGE núm. 5670/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de Ciutadella.
7133
BY) A la Pregunta RGE núm. 5755/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a comissions
mixtes (I).
7133
BZ) A la pregunta RGE núm. 5756/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a comissions
mixtes (II).
7134
CA) A la pregunta RGE núm. 6159/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (I).
7134
CB) A la Pregunta RGE núm. 6160/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (II).
7134
CC) A la Pregunta RGE núm. 6161/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (III).
7135
CD) A la Pregunta RGE núm. 6166/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (VIII).
7135
CE) A la Pregunta RGE núm. 6167/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (XIX).
7135
CF) A la Pregunta RGE núm. 6469/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PITVI (I).
7135
CG) A la Pregunta RGE núm. 6470/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PITVI (II).
7135
CH) A la Pregunta RGE núm. 6471/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Plataforma per al
pacte social per l'educació.
7136
CI) A la Pregunta RGE núm. 6472/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Plataforma per al pacte
social per l'educació (II).
7136
CJ) A la Pregunta RGE núm. 6473/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pacte social per
l'educació.
7136
CK) A la Pregunta RGE núm. 6636/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència(I).
7137
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CL) A la Pregunta RGE núm. 6637/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència(II).
7137
CM) A la Pregunta RGE núm. 6638/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència(III).
7138
CN) A la Pregunta RGE núm. 6639/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència(IV).
7138
CO) A la Pregunta RGE núm. 6642/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la Serra de
Tramuntana (I).
7138
CP) A la Pregunta RGE núm. 6643/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la Serra de
Tramuntana (II).
7138
CQ) A la Pregunta RGE núm. 6647/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (I).
7139
CR) A la Pregunta RGE núm. 6717/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a TIL (I).
7139
CS) A la Pregunta RGE núm. 6742/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es Pinaretmaig 2013.
7139
CT) A la Pregunta RGE núm. 6743/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre socioeducatiu
d'incorporació social-maig 2013.
7139
CU) A la Pregunta RGE núm. 6744/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre Es
Fusteret-maig 2013.
7139
CV) A la Pregunta RGE núm. 6745/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre Es
Mussol-maig 2013.
7140
CX) A la Pregunta RGE núm. 6746/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre Es
Pinaret-maig 2013.
7140
CY) A la Pregunta RGE núm. 6747/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre
socioeducatiu d'incorporació social - maig 2013.
7140

(I).

CZ) A la Pregunta RGE núm. 7195/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a mediació familiar
7140

DA) A la Pregunta RGE núm. 7268/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a accés a l'hospital
de Son Espases.
7140
DB) A la Pregunta RGE núm. 7269/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a accés a l'hospital
de Son Espases 2.
7140
DC) A la Pregunta RGE núm. 7396/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Vicepresidència i Conselleria de Presidència (III).
7141
DD) A la Pregunta RGE núm. 7531/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajuts públics per
fomentar l'ocupació (I).
7141
DE) A la Pregunta RGE núm. 7777/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Administracions Públiques 7.
7141
DF) A la Pregunta RGE núm. 7794/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Vicepresidència i Conselleria de Presidència 2.
7141
DG) A la Pregunta RGE núm. 7795/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Administracions Públiques 3.
7141
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 11134/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Delegada Territorial
d'Educació de Menorca, sobre la seva idoneïtat al càrrec així com el seu projecte per a l'acció de govern.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 10439/13.
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B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9114/13, relativa a modificació de la Llei 8/2012, de turisme.
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C) Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 5291/13, relativa a política general en matèria d'atenció sanitària.
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1. PLE DEL PARLAMENT
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colAlaborar amb la programació d’actes que es puguin derivar de
l’atorgament d’aquesta distinció."
A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2013, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 10336/13, relativa a educació a les Illes Balears,
amb les esmenes presentades pels Grups Parlamentaris
Socialista i Popular, RGE núm. 10962/13, 10963/13 i
10964/13, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca i el paper
dels consells escolars i la seva autonomia, dins els límits que
reconeix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació."
A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9115/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloguer d'habitatges
per a ús turístic.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado i Truyols.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Isabel Maria Oliver
i el Sr. Carlos Delgado.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2013, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9738/13, relativa a suport a la
concessió de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes
al Teatre Principal de Maó, amb les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari MÉS RGE núm. 10947/13 i 10948/13, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Ple del Parlament dóna suport a la iniciativa de
l’Ajuntament de Maó perquè el Ministeri de Cultura concedeixi
a l’entitat Teatre Principal de Maó la Medalla de Oro al Mérito
de las Bellas Artes.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la labor duta a terme per les entitats i associacions culturals
i socials de Maó i de Menorca, perquè durant tots aquests anys
hagi estat possible presentar una programació diversa i de
qualitat al Teatre Principal de Maó, imprescindible per obtenir
el mèrit de la Medalla d’Or de les Belles Arts.
3. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions implicades a col•laborar amb l’Ajuntament de
Maó tant per impulsar el reconeixement del Teatre Principal
amb la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts, com per

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10521/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a infraestructures educatives a
l'illa de Menorca. (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 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10537/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a principi d'ordinalitat. (BOPIB
núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10533/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a taxes de fracàs escolar i
abandonament prematur a les Illes Balears. (BOPIB núm. 118,
d'11 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 23 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10517/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a modificació del Decret Llei
5/2013. (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.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10522/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació de les activitats a les
sales de festes. (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 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10534/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a destinació de l'estalvi en
virtut dels descomptes en el sou dels docents. (BOPIB núm.
118, d'11 d'octubre de 2013).

G)

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

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10527/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat de l'empleat
públic. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10529/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a control de la seguretat per als
consumidors dels productes industrials en el mercat. (BOPIB
núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10536/13, de
l'Hble. Sra. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cobrar als malalts greus i
crònics. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10525/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de les vendes en el
comerç minorista. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10524/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comitès de coordinació
aeroportuària. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10526/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a primer Fòrum de turisme i
natura. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
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 23 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 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10535/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts generals de 2014
(I). (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 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10528/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tributs cedits per l'Estat.
(BOPIB núm. 118, d'11 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 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.5. INFORMACIONS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, rebutjà els Punts 1 a 6 i 8 a 12 de la Moció
RGE núm. 10336/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
educació a les Illes Balears.(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1 a 6, 8, 9, 11 i 12:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 10523/13 i 10530/13..
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2013, decaigueren les preguntes esmentades,
presentades per les diputades María Virtudes Marí i Ferrer i
Margalida Cabrer i González, ambdues del Grup Parlamentari
Popular, relatives a comissió d'internacionalització i a resolució
del Parlament de Catalunya en relació amb les iniciatives
legislatives del Parlament de les Illes Balears, respectivament
(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013), atesa l'absència
d'aquestes diputades.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Punt 10:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8099/12, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de l'autogovern
i del dret a decidir dels pobles. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Punta 1 a 4 i 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 10238/13, 10518/13 i 10538/13.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2013, atès l'escrit RGE núm. 10704/13,
presentat pel Govern de les Illes Balears, quedaren ajornades
per a la propera sessió plenària les preguntes esmentades,
presentades per la diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, i pel diputat Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a conflicte educatiu
a les Illes Balears, a maltractament a les Illes Balears mitjançant
els Pressuposts generals de l'Estat per a 2014 i a Pressuposts
generals de 2014 (II) (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre, i 118,
d'11 d'octubre de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013
A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. LLufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2013, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8567/13,
relativa a model de finançament just, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
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La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8381/13, relativa a ampliació de l'oferta on-line de formació
d'anglès, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

C)

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament és encara injust amb les Illes Balears.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'ampliació de l'oferta on-line de formació d'anglès per
al professorat."

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a fer públiques periòdicament, en un exercici de transparència,
les balances fiscals de les comunitats autònomes."

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2013.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10127/13, relativa a projecte, inversions i assumpció de
despeses de la posada en marxa de la dessaladora de
Ciutadella i de la distribució de l'aigua dessalada a les xarxes
dels municipis de Menorca, amb l'esmenta presentada pel
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 11022/13, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a incorporar en el
pressupost de 2014 els recursos necessaris per a la posada en
marxa de la dessaladora de Ciutadella, tot connectant-la
immediatament a la xarxa que proveeix d’aigua la ciutat.
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a incorporar en el
pressupost de 2014 els recursos necessaris per a la redacció del
projecte de connexió a la resta de municipis de l’illa de Menorca
i per fer front a les expropiacions que se’n derivin.
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a generar les
reserves de crèdit necessàries per garantir pressupostàriament la
connexió de la dessaladora a la resta de municipis de l’illa de
Menorca."

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4117/13, relativa a pobresa infantil, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que garanteixi que cap nin o nina de la nostra comunitat
autònoma no quedi sense poder menjar per manca de recursos."
A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 8561/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a índex de referència de preus
hipotecaris (IRPH). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 7481/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escola de malalts. (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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2013, rebutjà els
Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 8567/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a model de finançament just.
(BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9926/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de l'acord de
declaració d'interès autonòmic de la urbanització Mirador d'Es
Trenc a Sa Ràpita. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 7634/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de la categoria professional de dietistanutricionista al Servei de Salut de les Illes Balears. (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

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2013, rebutjà els Punts 4 i 5 de la Proposició no de llei RGE
núm. 10127/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte, inversions i assumpció de despeses de la posada en
marxa de la dessaladora de Ciutadella i de la distribució de
l'aigua dessalada a les xarxes dels municipis de Menorca.
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013
La votació obtengué el resultat següent:

7093

millora de la qualitat educativa (LOMQE). (BOPIB núm. 97, de
3 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8362/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a transport marítim i Festes de Sant Joan. (BOPIB núm. 109, de
26 de juliol de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
J)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7322/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a menjar a l'escola. (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).

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

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 d'octubre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8431/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a regulació del tot inclòs. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4434/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retirada del Projecte de llei de

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2013, rebutjà els Punts 1 i 3 a 6 de la Proposició no de llei RGE
núm. 4117/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pobresa infantil. (BOPIB núm. 96, de 24 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

A)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4490/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del dret a la
lliure elecció de les dones al seu embaràs. (BOPIB núm. 98, de
10 de maig de 2013).

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.
9115/2013, relativa a lloguer d'habitatges per a ús turístic, la
moció següent.
Lloguer d'habitatges per ús turístic

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

Amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2013, de mesures de
flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges,
coneguda per LAU, propietaris que llogaven apartaments de
temporada, mitjançant canals de comercialitzacií turística, es
varen trobar, de cop i volta, que el que havien estat fent fins
aquell dia deixava de tenir emparament legal.

Ordre de Publicació

L'apartat 2 de l'article 1r d’aquesta llei exclou els lloguers
d’habitatges que es comercialitzin o promocionin per canals
trurístics, quan estiguin sotmesos a un règim específic derivat de
la seva normativa sectorial.
La Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, estableix
com a modalitat de lloguers turístics a habitatges aquella que es
desenvolupa a tipologies unifamiliars aïllades i adossades, i
prohibeix aquest ús a habitatges en edificis plurifamiliars on es
doni divisió horitzontal de la propietat.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
4166/13, de règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i
l'exercici d'activitats a les Illes Balears.

És un fet que a la nostra comunitat hi ha un percentatge
significatiu d'oferta i de demanda, per a ús temporal turístic,
d’habitatges que va molt més enllà que els unifamiliars aïllats,
i que no està regulat.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, de dia 16 d'octubre de 2013,
procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013.

Aquesta activitat econòmica, permesa a tot el món, s’estén
de manera isòtropa pel territori, ja que els seus actors utilitzen
moltes dels vessants de l’oferta complementària i, en
conseqüència, hi ha una gran distribució dels beneficis.

2.5. INFORMACIÓ

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La regulació que aquesta moció conté, a més de no distingir
entre tipus d’habitatges, té com a finalitat aconseguir minvar les
borses de frau fiscal, que els habitatges siguin legals i
habitables, que estigui assegurada, com a mínim, la
responsabilitat civil i que els habitatges acreditin una antiguitat
mínima de cinc anys per poder dedicar-se a aquesta activitat.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Per això, el Grup Parlamentari Socialista al Parlament de les
Illes Balears fa la següent moció:

3.9. MOCIONS

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei 8/2012, de turisme, per regular els
lloguers turístics de tots els d’habitatges que es comercialitzen
i promocionen a canals d'oferta turística, de manera que aquesta
oferta d'allotjament a les Illes Balears es pugui dur a terme de
forma legal i que contengui, com a mínim, els següents
aspectes:
1. Estar inscrit al corresponent registre administratiu
d’habitatges d'ús turístic, amb la finalitat, entre d'altres, de
facilitar la corresponent tributació fiscal.
2. Acreditar estar en possessió de la cèlAlula d'habitabilitat.
3. Acreditar que l’habitatge té subscrita una assegurança
específica per a aquest ús, en qualsevol cas, de responsabilitat
civil.
4. Acreditar que l’habitatge té més de cinc anys d’antiguitat.

Ordre de Publicació
RGE núm. 11142/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9115/13, relativa a
lloguer d'habitatges per a ús turístic. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013
Palma, a 17 d'octubre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 10950/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a morts per
suïcidi. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10951/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a morts per
ofegament. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10953/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes de
gener de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10954/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes de
febrer de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10955/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes
d'abril de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10956/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes de
març de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10957/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes de
juliol de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10958/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes
d'agost de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10959/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes de
maig de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 10960/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes de
juny de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10961/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant el mes de
setembre de 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 10969/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret Integrat de Llengües. (Mesa de 23 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 11014/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos rebuts de l'Estat per a polítiques actives. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11015/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajuts per a nous autònoms i cooperatives. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11016/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya per impulsar el turisme en el mercat. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11017/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
impuls al mercat turístic nacional. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11018/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya publicitària del tractament integrat de llengües.
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11067/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a signatures i
protecció de les praderies de posidònia. (Mesa de 23 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 11068/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resultats de la
Llei 2/2012, de l'emprenedor. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11069/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interrupcions
continuades en l'accés al BOIB. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11071/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa Emprendentur 2013. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11072/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plans de dinamització comercial. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
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RGE núm. 11073/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació als turistes en diumenges i dies festius (I). (Mesa de
23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11151/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Policlínica Nuestra Señora del Rosario (II). (Mesa
de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11074/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació als turistes en diumenges i dies festius (II). (Mesa
de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11152/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou hospital de Can Misses (I). (Mesa de 23
d'octubre de 2013).

RGE núm. 11075/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
accidents als hotels de les Illes Balears. (Mesa de 23 d'octubre
de 2013).

RGE núm. 11153/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou hospital de Can Misses (II). (Mesa de 23
d'octubre de 2013).

RGE núm. 11097/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
factures per interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques
autoritzades. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11154/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de treball en matèria d'inspecció laboral (I). (Mesa
de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11098/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
control dels drets del personal estatutari. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).

RGE núm. 11155/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de treball en matèria d'inspecció laboral (II). (Mesa
de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11109/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a neteja de torrents de Manacor.
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11114/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
matèries no lingüístiques en castellà. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11115/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte lingüístic. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11116/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
lliures de l'Estació intermodal. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).

Palma, a 23 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Morts per suïcidi
Quin és el nombre de morts produïdes per suïcidi a les Illes
Balears, des de l'any 2002 al 2012, desglossades per any i per
mètode de suïcidi?

RGE núm. 11117/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tasques i/o funcions de l'assessor Rafel Bosch. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11140/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedient
sancionador obert per la crema de residus a Menestralia.
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recursos contra l'aplicació de la Llei 4/2008. (Mesa
de 23 d'octubre de 2013).

Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

RGE núm. 11150/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Policlínica Nuestra Señora del Rosario (I). (Mesa de
23 d'octubre de 2013).

Quin és el nombre de morts per ofegament a les Illes
Balears, des de l'any 2002 al 2012?
Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant gener de 2013

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant març de 2013

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de gener de 2013, especificant el nom comercial, el nombre
d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total de cada
presentació?

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de març de 2013, especificant el nom comercial, el nombre
d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total de cada
presentació?

Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 14 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.

D)

G)

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

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant febrer de 2013

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant juliol de 2013

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de febrer de 2013, especificant el nom comercial, el
nombre d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total
de cada presentació?

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de juliol de 2013, especificant el nom comercial, el nombre
d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total de cada
presentació?

Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 14 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.

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

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant abril de 2013

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant agost de 2013

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes d'abril de 2013, especificant el nom comercial, el nombre
d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total de cada
presentació?

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes d'agost de 2013, especificant el nom comercial, el nombre
d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total de cada
presentació?

Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant maig de 2013

Decret integrat de llengües

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de maig de 2013, especificant el nom comercial, el nombre
d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total de cada
presentació?

Ens pot informar la consellera si el Decret integrat de
llengües ha comptat, per a la seva elaboració, amb un grup
d'experts que hi hagi participat?
Palma, a 11 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 14 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.
M)
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a 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 a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant juny de 2013

Recursos rebuts de l'Estat per a polítiques actives

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de juny de 2013, especificant el nom comercial, el nombre
d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total de cada
presentació?

Quina és l'execució, per programes i quantia econòmica,
dels recursos rebuts de l'Estat per a polítiques actives el 2013?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 14 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.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ajuts per a nous autònoms i cooperatives

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant setembre de
2013
Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de setembre de 2013, especificant el nom comercial, el
nombre d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total
de cada presentació?
Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quan i amb quina quantitat pensa el Sr. Conseller convocar
la línia d'ajuts per a nous autònoms i cooperatives anunciada el
mes de maig de 2013?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
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Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Campanya per impulsar el turisme en el mercat
Quines són les accions específiques per a Menorca incloses
en la campanya promocional per impulsar el turisme en el
mercat nacional?
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Signatures i protecció de les praderies de posidònia
Quina resposta pensa donar la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori als milers de signatures que li
demanen una protecció efectiva de les praderies de posidònia a
les costes de les Illes Balears, i molt especialment a
Formentera?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
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 de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Impuls al mercat turístic nacional

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.
Resultats de la Llei 2/2012, de l'emprenedor
Quins són els resultats, un any i mig d'ençà de la seva
aprovació, de la Llei autonòmica 2/2012, de l'emprenedor?

Quin és el pressupost detallat de la campanya promocional
per impulsar el mercat turístic nacional?

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Campanya publicitària del Tractament integrat de llengües
A quina partida o partides pressupostàries (secció, centre de
cost i programa) s'han aplicat les quantitats econòmiques
necessàries, indicant quines són en euros, per produir la
campanya publicitària del Tractament integrat de llengües que
està fent els mesos de setembre i octubre de 2013?
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
Interrupcions continuades en l'accés al BOIB
Quin és el motiu de les contínues interrupcions en l'accés al
Butlletí Oficial de les Illes Balears en els darrers mesos, via
web?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 Emprendentur 2013
Quins objectius aconseguiran les empreses tecnològiques de
les Illes Balears que es presenten al programa Emprendentur
2013?
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Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accidents als hotels de les Illes Balears
Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per
evitar la gran quantitat d'accidents als hotels de les Illes Balears
a causa, principalment, del consum de drogues i d'alcohol?

Plans de dinamització comercial
Quins objectius tenen previst aconseguir amb els plans de
dinamització comercial als diferents municipis de les Illes
Balears?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Informació als turistes en diumenges i dies festius (I)
Quines actuacions i punts d'informació han posat en marxa
des del Govern de les Illes Balears per millorar la informació als
turistes en diumenges i dies festius?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Factures per IVE a clíniques autoritzades
Durant els darrers mesos de l'any 2011 i els primers de l'any
2012 les dones que volien practicar un IVE a clíniques
autoritzades i derivades pel sistema sanitari públic, varen abonar
la factura de la intervenció per tal que, posteriorment, es
reemborsàs la factura per l'Ibsalut. Es demana: quantes factures
va rebre l'Ibsalut? Quantes factures estaven ja reemborsades a
31 de desembre de 2012?
Palma, a 15 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.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Informació als turistes en diumenges i dies festius (II)
Quins són els punts d'informació nous i ja existents que
s'han obert en diumenges i festius, tot detallant-ne la
localització?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Es controlen d'alguna forma els drets del personal estatutari
adscrit a la concessionària de Son Espases? En cas afirmatiu,
quin és el protocol o document que regula aquest control o
seguiment? Se'n solAlicita còpia.
Palma, a 15 d'octubre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Espais lliures de l'estació intermodal

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.

Quina política dur o pensa dur a terme l'empresa pública de
transports de les Illes Balears en relació amb els espais lliures
de l'estació intermodal, per ubicar locals comercials?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Neteja de torrents de Manacor
Quins torrents ha condicionat fins a dia d'avui el Govern
balear al terme municipal de Manacor per tal d'evitar possibles
inundacions?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Tasques i/o funcions de l'assessor Rafel Bosch

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

Quines són les tasques i/o funcions genèriques concretes
fetes fins ara per l'assessor Rafel Bosch a la Conselleria
d'Economia i Hisenda?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Matèries no lingüístiques en castellà
En quines escoles sufragades amb fons públics s'imparteixen
matèries no lingüístiques en castellà? Indicau el nom i la
ubicació dels centres.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Expedient sancionador per la crema de residus a Menestralia

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.

Té la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
algun expedient obert a l'establiment anomenat "Menestralia",
al terme municipal de Campanet, carretera Inca-Alcúdia, per
cremar residus? En cas afirmatiu, en quin moment del
procediment es troba el dit expedient?
Palma, a 18 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Projecte lingüístic
Quins centres educatius sufragats amb fons públics tenen
publicats en la seva pàgina web el seu projecte lingüístic? i
quins no?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Recursos contra l'aplicació de la Llei 4/2008
Quina és la relació de tots els recursos contenciosos
administratius interposats contra l'aplicació de la Llei 4/2008 de
les Illes Balears? Quina és la situació procedimental de
cadascun?
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Palma, a 18 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.
Policlínica Nuestra Señora del Rosario (I)
Què s'ha pagat durant l'exercici 2012 en ressonàncies
magnètiques a la clínica privada d'Eivissa Policlínica Nuestra
Señora del Rosario?

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.
Nou hospital de Can Misses (II)
S'obrirà l'hospital de Can Misses amb el servei de
radioteràpia des del primer dia?
Palma, a 18 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

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.
Policlínica Nuestra Señora del Rosario (II)
Què s'ha pagat durant l'exercici 2013 en ressonàncies
magnètiques a la clínica privada d'Eivissa Policlínica Nuestra
Señora del Rosario?
Palma, a 18 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nou hospital de Can Misses (I)
Quan està prevista l'obertura del nou hospital de Can
Misses?
Palma, a 18 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

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 conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Programa de treball en matèria d'inspecció laboral (I)
Quin ha estat el Programa de treball realitzat aprovat per a
2013 per part de la Comissió territorial de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social de les Illes Balears en matèria
d'inspecció laboral?
Palma, a 21 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Programa de treball en matèria d'inspecció laboral (II)
Quin és el Programa de treball aprovat per a 2014 per part
de la Comissió territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social de les Illes Balears en matèria d'inspecció laboral?
Palma, a 21 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 11283/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a situació dels torrents de les Illes
Balears. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11295/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pressuposts
generals de l'Estat 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11296/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols
a la façana de les escoles. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11297/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
del turisme nacional. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11298/13, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió amb el ministre d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de
23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11299/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
viatge del president del Govern a diversos països d'Amèrica
del Sud. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11300/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a bonificacions de les taxes aeroportuàries. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11301/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a BOIB
electrònic. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11302/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció dels costs de telefonia. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11303/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diada de
voluntaris de protecció civil a Menorca. (Mesa de 23 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 11304/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte "Emprendre en 3". (Mesa de 23 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 11305/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime
Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instalAlació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum a
centres d'infantil i primària. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 11306/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pressuposts generals de l'Estat de 2013. (Mesa de 23 d'octubre
de 2013).
RGE núm. 11313/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts
de l'Estat per a les Illes Balears per a 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11314/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporació de l'alumnat nouvingut. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11315/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a labor de
la Conselleria d'Educació. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11316/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla d'ocupació de les Illes Balears. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11317/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
sanitaris a Mallorca. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11318/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a previsions pressupostàries del Govern de l'Estat.
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Situació dels torrents de les Illes Balears
En quina situació de seguretat es troben els torrents de les
Illes Balears davant de les imminents pluges?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Pressuposts generals de l'Estat 2014

Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

Quines gestions ha fet el president per esmenar els
pressuposts generals de l'Estat per a 2014?
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Viatge del president del Govern a diversos països d'Amèrica del
Sud
Com valora el Govern el viatge realitzat pel president del
Govern a diversos països d'Amèrica del Sud?

Símbols a la façana de les escoles
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Pretén el Govern que les escoles hagin de demanar una
autorització a l'administració abans de penjar símbols a les
façanes si no són els expressament establerts en el Projecte de
llei de símbols?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Bonificacions de les taxes aeroportuàries
Quina valoració fa el conseller de Turisme de les noves
bonificacions en les taxes aeroportuàries anunciades pel
Ministeri de Foment?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Foment del turisme nacional
Quines accions promocionals es duen a terme per fomentar
el turisme nacional?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
BOIB electrònic
Com valora el Govern de les Illes Balears l'estalvi
d'aproximadament 250.000 euros mitjançant el BOIB
electrònic?

Reunió amb el ministre d'Educació, Cultura i Esports
Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de la darrera reunió amb el ministre d'Educació,
Cultura i Esports?

Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Reducció dels costs de telefonia

InstalAlació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a
centres d'infantil i primària

Quina és la reducció prevista per a final d'any del cost de
telefonia fixa, mòbil i centraletes del nou contracte de la
DGIDT respecte al de la legislatura anterior?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
darrera convocatòria d'ajuda pública per instalAlar energia solar
fotovoltaica per autoconsum a centres d'infantil i primària?

Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

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

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

Diada de voluntaris de protecció civil a Menorca
Pressuposts generals de l'Estat de 2013
Quina valoració fa la consellera d'Administracions
Públiques de la Diada de voluntaris de protecció civil de
Menorca, que ca tenir lloc el passat 13 d'octubre?

Què ha suposat per a les Illes Balears la disposició
addicional quinzena de la Llei 17/2012, de pressuposts generals
de l'Estat per a 2013?

Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

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

Projecte "Emprendre en 3"
Pressuposts de l'estat per a les Illes Balears per a 2014
Com valora la consellera d'Administracions Públiques la
jornada sobre el projecte "Emprendre en 3" que va tenir lloc el
passat dia 14 d'octubre?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, ens pot confirmar si
els compromisos adquirits pel seu govern de millora dels
pressuposts de l'Estat per a les Illes Balears per a 2014 eren tan
sòlids com els de 2013?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

7106

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

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

Incorporació de l'alumnat nouvingut

Recursos sanitaris a Mallorca

En un contest d'aplicació del TIL i pròximament de la
LOMCE, quines mesures pensa prendre el Govern per a la
incorporació de l'alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu?

Sr. Conseller de Salut, amb quin criteri està reorganitzant els
recursos sanitaris a Mallorca?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Labor de la Conselleria d'Educació
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, li sembla
normal que la seva conselleria destaqui més per la seva labor de
repressió que per l'educació?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Previsions pressupostàries del Govern de l'Estat
Sr. President, què ha aconseguit de les seves gestions per
millorar les previsions pressupostàries del Govern de l'Estat per
a 2014?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

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.

Pla d'ocupació de les Illes Balears
Quin és el pressupost previst per al Pla d'ocupació de les
Illes Balears?
Palma, a 22 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

RGE núm. 11076/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat i
confiança per a 2014, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11077/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació del
sector industrial, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11078/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències reals de la Llei de tributs, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 11079/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos d'habilitació de professors en anglès (I), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11080/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos d'habilitació de professors en anglès (II), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11081/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos d'habilitació de professors en anglès (III), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11082/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ràtios de les escoles oficials d'idiomes (EOI) (I), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11083/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos de les escoles oficials d'idiomes (EOI), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11084/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ràtios de les escoles oficials d'idiomes (EOI) (II), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11085/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola oficial d'idiomes d'Eivissa (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
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RGE núm. 11089/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa de garantia juvenil, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11090/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
bonificacions del 50% de les cotitzacions a la seguretat Social,
a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11091/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estímuls als autònoms o emprenedors, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11092/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plans pilots de dinamització comercial, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11093/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Llei de comerç, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11094/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plans directors comercials, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producte
interior brut (PIB), a contestar davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reduir la
contaminació, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11086/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa de foment de l'ocupació, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11120/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avanços en igualtat de gènere, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 23 d'octubre de
2013).

RGE núm. 11087/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora de l'ocupació juvenil, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11121/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
i beques per als estudiants, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11088/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fer front i reduir l'atur de llarga durada, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 23 d'octubre de 2013).

RGE núm. 11122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de
la xarxa de biblioteques públiques, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11123/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a lluita contra l'exclusió social, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
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RGE núm. 11124/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a residència de persones grans a la Bonanova, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa
de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11125/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a integració de la població immigrant, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11126/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alimentació i igualtat d'oportunitats, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a frau fiscal,
a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa
de 23 d'octubre de 2013).
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Conseqüències reals de la Llei de tributs
Quines conseqüències ha tingut per a l'economia real de les
Illes Balears la Llei de tributs que finalment no es va aprovar?
Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Cursos d'habilitació de professors en anglès (I)

A)

Quin és el cost total dels cursos d'habilitació de professors
en anglès i que s'han impartir a partir dels mesos
d'octubre/novembre, als centres de professors de les Illes
Balears?

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

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Seguretat i confiança per a 2014
Creu el Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat que
l'empresariat de les Illes Balears encara amb seguretat i
confiança l'any 2014?

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

Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Cursos d'habilitació de professors en anglès (II)
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Situació del sector industrial
Com valora el Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat la
situació del sector industrial de les Illes Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Amb quina partida econòmica es farà front a la despesa dels
cursos d'habilitació de professors en anglès i que s'han impartir
a partir dels mesos d'octubre/novembre, als centres de
professors de les Illes Balears?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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

Cursos d'habilitació de professors en anglès (III)

Ràtios de les escoles oficials d'idiomes (II)

Pensa la Conselleria d'Educació habilitar una partida
extraordinària per cobrir els cursos d'habilitació de professors
en anglès?

Quin mètode pedagògic es pot seguir per ensenyar qualsevol
llengua en una escola oficial d'idiomes, amb una ràtio superior
a 30 alumnes per aula?

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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

Ràtios de les escoles oficials d'idiomes (I)

Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa

Quines ràtios són les que tenen per al curs 2013-2014
d'anglès a les diferents escoles oficials d'idiomes de les Illes
Balears?

Quan té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats que l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa realitzi
cursos d'idiomes a Santa Eulària del Riu, tal i com es fa a Sant
Antoni de Portmany?

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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

Recursos de les escoles oficials d'idiomes
Programa de foment de l'ocupació
Considera que les escoles oficials d'idiomes de les Illes
Balears tenen els recursos adients per tal de dur a terme la seva
tasca?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Conseller d'Economia i Competitivitat, pensa el Govern de
les Illes Balears treballar per esmenar el Projecte de pressuposts
generals de l'Estat per a 2014 en relació amb el Programa de
foment de l'ocupació?
Palma, a 16 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.

L)

O)

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

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

Millorar l'ocupació juvenil

Bonificacions del 50% de les cotitzacions a la Seguretat Social

Conseller d'Economia i Competitivitat, quines mesures
pensa adoptar el Govern de les Illes Balears el 2014 per millorar
l'ocupació juvenil?

Conseller d'Economia i Competitivitat, pensa el Govern de
les Illes Balears que està garantida la continuïtat per a 2014
d'algun programa de l'Estat per bonificacions del 50% de les
cotitzacions a la Seguretat Social en les contractacions del
sector turístic en temporada baixa?

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Fer front i reduir l'atur de llarga durada
Conseller d'Economia i Competitivitat, quines mesures
pensa adoptar el Govern de les Illes Balears el 2014 per fer front
i reduir l'atur de llarga durada?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Estímuls als autònoms o emprenedors
Quines mesures efectives es duen a terme des de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat per estimular els
autònoms o emprenedors?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Programa de garantia juvenil
Conseller d'Economia i Competitivitat, amb quins recursos
comptaran les Illes Balears per posar en marxa el Programa de
garantia juvenil a les nostres illes el 2004?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Plans pilot de dinamització comercial
Han aconseguit els objectius prevists per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb la implantació dels plans pilot
de dinamització comercial als municipis on s'han dut a terme?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

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

Llei de comerç
En quina fase es troba l'elaboració de la Llei de comerç
anunciada pel conseller d'Economia i Competitivitat en diverses
ocasions?

Fa comptes impulsar els vehicles no contaminants, com ara
l'elèctric, per tal de reduir la contaminació?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Avanços en igualtat de gènere
Com valora l'avanç en igualtat de gènere a la nostra
comunitat durant el que duem de legislatura?

Quines negociacions s'han fet des de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat per negociar amb els diferents
consells insulars els diferents plans directors comercials per a
cada illa?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

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
d'Hisenda i Pressuposts.
Producte interior brut (PIB)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Ajudes i beques per als estudiants
Quina opinió li mereixen al seu govern els pressuposts
generals de 2014 de l'Estat al Ministeri d'Educació envers els
ajuts i les beques per als estudiants?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quina valoració fa el Govern sobre l'evolució del PIB durant
la present legislatura?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Situació de la xarxa de biblioteques públiques
Quina valoració li mereix la situació de la xarxa de
biblioteques públiques i el foment de la lectura, com a eines al
servei de la comunitat educativa?

Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Lluita contra l'exclusió social
Quines mesures desenvolupen actualment per la lluita contra
l'exclusió social a les nostres illes?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Residència de persones grans de la Bonanova
En quina situació es troba la residència de persones grans de
la Bonanova (direcció, treballadors, mobiliari, menjar, ...)?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Alimentació i igualtat d'oportunitats
Quines accions han pres o fan compte prendre per garantir
l'alimentació i la igualtat d'oportunitats en el lleure dels infants
de la nostra comunitat?
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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
d'Hisenda i Pressuposts.
Frau fiscal
Concreti quines són les mesures que pren o prendrà el
Govern per combatre el frau fiscal.
Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Integració de la població immigrant
Quines són les polítiques que han dut a terme, si ho han fet,
d'integració de la població immigrant a la nostra comunitat
(sobretot africans i asiàtics)?

RGE núm. 10970/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actualització anual de les balances fiscals de les
Balears amb l'Estat espanyol, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11041/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a urgent modificació del Projecte de pressuposts
generals de l'Estat per a 2014 en matèria d'ocupació, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
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RGE núm. 11042/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a urgent equiparació del finançament del Govern en
els serveis d'atenció a la dependència, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11043/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa de mesures de suport pel perllongament
del període d'activitat dels treballadors fixos discontinus que
treballen al sector turístic en temporada baixa, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 23 d'octubre de
2013).
RGE núm. 11044/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la reforma del sector elèctric, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11061/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11066/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Pla d'ocupació, paper del SOIB i criminalització dels aturats,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 23
d'octubre de 2013).
RGE núm. 11157/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconèixer, potenciar i desenvolupar l'activitat del
centre coordinador d'atenció primerenca i desenvolupament
infantil (CAPDI), amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 23 d'octubre de 2013).
RGE núm. 11158/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació sistemàtica i periòdica de les dades
recollides per l'Observatori de preus i connectivitat creat pel
Ministeri de Foment i extensió de les seves funcions al
transport marítim, amb tramitació davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 23 d'octubre de 2013).
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

7113

insular, i es produeix una gran despesa d’aquests recursos per
mor de la principal indústria del territori, que és el turisme.
El compte satèlAlit del turisme, a les Illes Balears, resulta
elevadíssim, i reverteix en uns costs elevats a l’hora de mantenir
els estàndards mínims de l’estat del benestar.
Les Illes Balears produeixen uns índexs elevats de riquesa
i se situen, en aquest camp, considerablement per sobre de la
mitjana de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
Malgrat aquest fet, les Illes Balears reben de l’Estat, en
forma d’inversions, molt menys de la mitjana.
La situació de desatenció i d’ofegament per part de l’Estat
es fa palesa, més que mai, en els pressuposts generals de l’Estat
per a l’any 2014. Malgrat tenir a les Illes Balears un govern del
mateix color polític que el govern de Madrid les Illes Balears
són durament castigades en aquests pressuposts.
Les Illes Balears constitueixen un cas únic a tota la Unió
Europea: són l’única comunitat autònoma insular que aporta
més a l’Estat del que en rep en forma d’inversions. Aquest fet
insòlit ja permet focalitzar les relacions fiscals de les Balears
amb l’Estat com una anomalia.
Ni tan sols s’ha aconseguit, al llarg d’aquests darrers anys,
que les tímides millores que proposava el Règim Especial per a
les Balears (REB) s’hagin fet efectives. En aquest punt, el
Govern espanyol contravé la legislació vigent sense que es
produeixi cap tipus d’exigència ferma per part del Govern de les
Illes Balears.
Malgrat l’elevada contribució dels ciutadans de les Illes
Balears amb l’Estat, aquest no atén les necessitats més
elementals dels ciutadans de les Illes. Qualsevol sistema no
abusiu impedeix, per principi, que una comunitat receptora de
fons de solidaritat superi els estàndards de benestar d’una
comunitat que hi fa una contribució directa.
Les balances fiscals de les Illes Balears amb l’Estat espanyol
només han estat publicades una vegada. Va ser l’any 2005, en
què es varen publicar les balances fiscals de totes les comunitats
autònomes amb l’Estat. En aquell moment, les Illes Balears eren
la comunitat autònoma que sofria un decalatge més gran entre
allò que aportava a l’Estat i allò que en rebia: concretament, la
diferència era d’un 14%, molt superior al d’altres comunitats
autònomes també amb balances fiscals negatives.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Actualització anual de les balances fiscals de les Balears amb
l’Estat espanyol
Exposició de motius
Les Illes Balears compten amb unes característiques pròpies
en tant que comunitat pluriinsular, que comporten tota una sèrie
de conseqüències de tipus econòmic: els productes són més cars
que al continent perquè els transports els encareixen, els
recursos naturals resulten més escassos a causa de la condició

No sabem quina evolució s’ha produït i quina és la situació
actual de les balances fiscals de les Illes Balears amb l’Estat
espanyol, perquè no en tenim més dades oficials.
Comptar amb les balances fiscals seria un instrument
important a l’hora de dur a terme qualsevol negociació en
relació amb e finançament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat espanyol.
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Per tots aquests motius, 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 constituir una comissió d’experts que elabori,
amb caràcter anual, les balances fiscals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb l’Estat espanyol.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant aquest parlament, amb caràcter
anual, els resultats de les esmentades balances fiscals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les decisions del Parlament en relació
amb les polítiques a desplegar, cada any, a partir dels resultats
de les balances fiscals de les Balears amb l’Estat.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

comunitats autònomes continuen minvant, l’estat baixa les
aportacions del programa de polítiques actives a les comunitats
autònomes per a 2013 en un 9,3%, una rebaixa que afectarà
directament Balears.
I en aquesta rebaixa de recursos per a les comunitats
autònomes, especialment greu és la rebaixa de la Formació, la
rebaixa de l’orientació laboral, l’oblit pressupostari del
Programa de Garantia Juvenil i de les bonificacions específiques
per combatre l’estacionalitat.
Davant aquesta situació és urgent l’acció del Govern de les
Illes Balears i per aquests motius el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar i rectificar la distribució del recursos econòmics
inclosos en el programa de Foment de l’Ocupació
del Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2014 en el
sentit d'incrementar els recursos destinats a les comunitats
autònomes per polítiques actives d’ocupació, i poder atendre
amb garanties i de manera urgent els treballadors en atur majors
de 45 anys, de llarga durada i que han esgotat prestacions.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
dels Serveis Públics d’Ocupació per atendre els ciutadans de
manera integral i personalitzada en la recerca, la preparació, la
formació i la consecució d’un lloc de feina digne, per aquest
motiu insta el Govern de les Illes Balears en colAlaboració amb
l’Estat a incrementar la seva oferta d’orientació, formació i
intermediació.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Modificació urgent del Projecte de pressuposts generals de
l’Estat per a 2014 en matèria d’ocupació
El quadre macroeconòmic que acompanya els Pressupost
Generals de l’Estat per a 2014 assenyala una previsió de
creixement del 0,7%, amb una taxa d’atur que es mantindrà en
el 25,9%, no es preveu creació d’ocupació i el increment de la
productivitat és manté per la rebaixa que encara continua dels
costs salarials (-0,6%), després que el primer semestre de 2013
aquesta rebaixa hagi arribat al 2,6%.
El quadre macroeconòmic tan dur per al mercat laboral es
confirma amb la previsió del pressupost de l’atur. Per a 2014
l’Estat preveu un increment de les prestacions i dels subsidis del
10,1%, i un detall a tenir en compte, les prestacions
contributives creixen un 9%, alhora que la Renda Activa
d’Inserció creix un 46,6%, la previsió és clara, creixerà l’atur de
llarga durada, i així la pobresa i l’exclusió de molts dels
treballadors en atur.
Davant aquestes previsions, la política del Govern de l’Estat
en el Programa de Foment de l’Ocupació, creix un 7,9% en
relació amb 2012, un creixement anual que amaga un
decreixement respecte de 2011 del 44,4%.
Un creixement lligat fonamentalment a l'increment de les
polítiques d'incentius a la contractació, que passen a ser el 52%
del pressupost total del programa de foment de l’ocupació; un
increment, per tant, que queda en mans de l’Estat, per tant les
polítiques actives d’ocupació lligades a les competències de les

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.
Equiparació urgent del finançament del Govern en els serveis
d'atenció a la dependència
Preocupats per la ruptura de l’equilibri en el finançament de
les places d’atenció a la dependència entre illes, perquè la
supressió de les bestretes que venien funcionat en els anys
anteriors en matèria de benestar social i la seva parcial
incorporació en la millora del finançament en els convenis que
la conselleria manté amb els consells insulars i ajuntaments per
a finançar les places residencials i de centres de dia per a
persones dependents a cadascuna de les Illes, dóna lloc a
desequilibris que és important i urgent corregir.
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Les dades analitzades són aportades per la mateixa
Conselleria de Família i Benestar Social de les Illes Balears, en
resposta a les preguntes sobre el nombre de places de centres de
dia i de residències que el Govern finança a cadascuna de les
illes per a persones dependents, i el cost que finança via consells
insulars a cadascuna de les illes en aquesta matèria, i els
resultats són els següents:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Places residencials dels consells/Places centre de dia consells:
Menorca:
84
30
Eivissa
154
28
Finançament del Govern:
A Menorca................. 2.168.823,72 euros
A Eivissa................... 4.146.271,78 euros

Programa de mesures de suport pel perllongament del període
d’activitat dels treballadors fixos discontinus que treballen al
sector turístic en temporada baixa

A Eivissa amb les mateixes places que disposava fa un any,
el 2012, l'increment del finançament ha pujat un 46%; a
Menorca amb un increment de places residencials l'increment
fou del 16,7%.
En aquest sentit la diferència per plaça finançada entre
Menorca i Eivissa arriba als 3.700 euros, el que suposa una
diferencia de més de 400.000 euros que correspondrien a
Menorca si l’equilibri fos mantingut; una diferencia que es pot
veure incrementada quan la conselleria aporti les dades del
finançament per al 2013 de les places residencials i de centre de
dia que gestionen els ajuntaments de Menorca.
I per aquests motius el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern, i de
manera especial a la Conselleria de Benestar Social,
l’equiparació urgent a càrrec dels pressupost del Govern per a
2013, dels costs per plaça residencial i de centre de dia que el
Govern finança a cadascuna de les Illes per aconseguir uns
convenis equilibrats, suficients i justs entre les Illes pel
finançament de les places de centre de dia i residencials
d’atenció a les persones amb dependència.
2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern que
compensi mitjançant conveni amb el Consell de Menorca en
l’exercici 2013, les diferencies de cost per plaça residencial i
de centre de dia per atendre les persones dependents de
Menorca, en relació amb el cost per plaça que finança a l’illa
d’Eivissa.

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

La disposició addicional dotzena de la Llei 3/2012, de 6 de
juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, ha
possibilitat l’existència del programa de mesures de suport pel
perllongament del període d’activitat dels treballadors fixos
discontinus en els sectors turístics els mesos de març de 2013 i
novembre de 2012 i 2013.
La mateixa llei assenyala que el Govern ha d’avaluar
l’eficàcia de la mesura i els seus efectes abans de 31 de
desembre de 2013, i segons els resultats adoptarà les mesures
pertinents sobre el manteniment, la prorroga o la modificació de
la mesura.
Les valoracions fetes pel Govern de les Illes Balears han
estat sempre molt positives, encara que sense l’aportació de les
dades que de manera concreta permetessin valorar amb
objectivitat els resultats.
En tot cas si també coneixem que els resultats a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera no han estat -diguem- suficients
per allargar la temporada, vertader objectiu de la mesura.
Per aquest motius, conscients que hi manca a valorar el mes
de novembre de 2013, proposem des del Grup Socialista iniciar
aquesta valoració per l’oportunitat que ens dóna la mateixa llei
d’incloure futures modificacions i, per tant, que en el moment
de la valoració del Govern de l’Estat hi hagi un posicionament
conjunt en torn a les oportunitats de modificació que ens
permetria millorar els resultats conjunts de les mesures a totes
i cadascuna de les Illes.
En tot cas, també hem de ser conscients que aquesta mesura
d’incentius als fixos discontinus no apareix en cap programa del
projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2014, i si no
s’aprova per pressupost la possible pròrroga o modificació a
partir del mes de gener, pot generar incertesa per a les
contractacions del març de 2014, i seria una oportunitat perduda
per les nostres illes, d’una mesura que el Govern de les Illes
Balears ha qualificat de transcendent.
Per tots aquests motius 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 iniciar i presentar en el si del Parlament, en el
termini màxim de 30 dies, amb totes les dades al seu abast
corresponents als mesos de març de 2013 i novembre de 2012,
la valoració de l'impacte laboral i d’allargament de la temporada
turística, de les mesures de suport al perllongament del període
d’activitat dels treballadors fixos discontinus que treballen al
sector turístic, incloses a la disposició addicional dotzena de la
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Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat
laboral.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir un termini de consulta a les associacions
empresarials, sindicats i altres entitats interessades de cadascuna
de les illes, per millorar la proposta continguda a la disposició
addicional dotzena de la Llei 3/2012, de mesures urgents per a
la reforma del mercat laboral, aprofitant l’oportunitat que dóna
la mateixa norma de modificació.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reforma del
sector elèctric recentment aprovada pel Govern de l’Estat
Espanyol.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el ministre
d’Indústria, Energia i Turisme a convocar una mesa sectorial en
matèria energètica, on hi hagi representades totes les comunitats
autònomes, per tal d’avaluar de manera conjunta i monogràfica
les conseqüències que sobre l’economia tindrà l’aplicació de
l’esmentada llei.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Sr. Conseller
d’Economia i Competitivitat a exigir davant el Govern de
l’Estat, en el si de la mesa sectorial en matèria energètica,
l’aprovació d’un règim especial per a les Illes Balears en
matèria energètica que doni resposta a les exigències i
demandes de la ciutadania i l’empresariat balear.

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

Palma, a 10 d'octubre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Rebutjar la reforma del sector elèctric
Atès que el Govern de l’Estat aprovava el passat 12 de juliol
el Reial Decret Llei 9/2013 sobre la reforma del sector elèctric,
que era convalidat als pocs dies pel Congrés dels Diputats.

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

Atès que la nova legislació suposarà un elevadíssim
increment del cost energètic -a pesar que ara ja paguem la llum
més cara de tota Europa-, la qual cosa afectarà sobretot els
ciutadans i les petites i mitjanes empreses, el que provocarà de
forma directa un nou càstig al consum i una pèrdua de
competitivitat del nostre teixit productiu.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Suport a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Atès que la nova legislació impossibilitarà el
desenvolupament de les energies renovables, ja que de forma
retroactiva se suprimeixen les ajudes aprovades alhora que es
penalitza la seva producció.
Atès que la nova legislació suposarà dinamitar un dels
sectors tecnològics espanyols de major prestigi internacional,
com ara el de les energies renovables.
Atès que la total manca de diàleg polític, social i empresarial
ha estat una constant en l’elaboració i l'aprovació de
l’esmentada llei.
Atès que la nova legislació aprovada no dóna resposta ni a
la seguretat de subministrament, ni a la competitivitat industrial,
ni al compliment dels compromisos ambientals, ni a la seguretat
jurídica dels inversors, ni aposta tampoc per la innovació.
Atès que la reforma energètica no dóna resposta a cap de les
problemàtiques que en matèria energètica pateixen les Illes
Balears, sinó tot just al contrari, les agreuja encara molt més.

Exposició de motius
L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears és una entitat
musical amb una llarga i important trajectòria en el panorama
cultural de les nostres illes. Encara que les aportacions
econòmiques del Consell Insular de Mallorca i de l’Ajuntament
de Palma a través del Consorci per a la Música de les Illes
Balears fan que sigui l’illa de Mallorca aquella que té més
ocasions de comptar amb les seves actuacions, la participació
també del Govern de les Illes Balears fa que almanco una
vegada a l’any les illes de Menorca i Eivissa també puguin
gaudir d’algun concert important.
Però en el moment actual els músics de l’Orquestra
Simfònica travessen una problemàtica laboral molt delicada a
causa de la política de retallades pressupostàries de les
administracions que afecten greument el sector cultural. És per
aquesta raó que un grup de persones individualment i també
organitzacions i entitats de la societat civil preocupada per la
situació d’inestabilitat laboral dels músics i fins i tot per la
viabilitat futura de l’orquestra van signar un manifest de suport.
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El nostre grup parlamentari combrega amb tot allò que es
diu en el Manifest de la Plataforma per a la Simfònica en relació
amb que -i citarem textualment- “representa un valor
patrimonial i un servei públic de primer ordre per jugar un paper
dinamitzador de la nostra cultura”, cosa que s’ha demostrat en
les més de 24 temporades de concerts, 80 òperes, sarsueles, etc.,
que no s’haurien de deixar perdre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Darrerament el Govern de les Illes Balears ha fet una
aportació econòmica però que no soluciona el problema de fons,
és per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament de
les Illes Balears presenta la següent

Pla d'ocupació, paper del SOIB i criminalització dels aturats

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Balears dóna suport a les propostes
del Manifest de la Plataforma per a l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consorci per a la
Música de les Illes Balears a mantenir el mateix nombre de
components que existeix en l’actualitat i que es respectin les
condicions laborals adequades i la dignitat dels treballadors, per
així preservar l’estatus de qualitat artística que l’Orquestra
Simfònica que les Illes Balears es mereix i amb això es
protegeixi i preservi el bé cultural que representa en honor de
l’interès general de tota la ciutadania balear.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Consorci per a la
Música de les Illes Balears a posar en marxa un pla de gestió
adequat que compti amb un gerent que arribi al càrrec a través
d’un concurs públic que optimitzi l’aprofitament dels recursos,
potenciï la tornada social, cultural i econòmica de la qual és
capaç la Simfònica i que la converteixi en un referent cultural
proper al poble a què pertany i enriqueix.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Consorci per a la
Música de les Illes Balears a dotar l’Orquestra d’un espai
adequat en el qual pugui dur a terme la seva activitat, tant
d’assajos com d’actuacions perquè s’arribi a desenvolupar tota
la capacitat artística i tècnica dels seus músics d’una manera
sostenible i racional.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Consorci per a la
Música de les Illes Balears que no es torni a produir una situació
d’impagament de les nòmines dels treballadors de l’Orquestra
Simfònica.
Palma, a 10 d'octubre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

El Ministeri de Treball va aprovar el passat mes de setembre
el Pla Anual de Política d’Ocupació per a 2013, publicat al BOE
de 10 de setembre, en el qual es constata el fracàs tant de
l’INEM, dels serveis autonòmics d’ocupació, com el SOIB, que
amb les destralades dels darrers anys no han estat capaços
d’intervenir en més de l’1,5% de les colAlocacions que es
registren.
Des del Ministeri s’afavoreix, amb aquest pla, que els
serveis autonòmics es converteixin en una vertadera policia que
en funció del seu nivell de persecució i sanció de les persones
desocupades que encara reben prestació (tot i que cada vegada
són menys), així rebran recursos del govern central per a
polítiques actives.
A la vegada, en lloc d’afavorir i nodrir amb els recursos
necessaris i de manera prioritària les polítiques actives
d’ocupació, l’esmentat pla afavoreix una privatització encoberta
dels serveis d’ocupació com el SOIB, que també rebran més
recursos en tant que derivin i acordin part de la seva feina amb
Empreses de Treball Temporal (ETT).
Mentre, fa ja gairebé sis mesos que el president va anunciar
en el Ple del Parlament un pla d’ocupació que encara ara ni tan
sols s’ha començat a elaborar, a pesar que la “millor” temporada
en nombre de turistes i despesa no ha fet minvar un atur a les
Illes Balears de gairebé el 25%, en vies d’esdevenir estructural.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
- El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol política,
acció o discurs institucional que identifiqui les persones
afectades pel drama de l’atur com un objectiu a perseguir i
sancionar.
- El Parlament de les Illes Balears rebutja els intents del
Govern de l’Estat perquè es privatitzin els serveis d’ocupació
mitjançant la concertació amb ETT.
- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar el Pla anual de política d’ocupació per a 2013 i a
elaborar-ne un de nou d’acord amb els agents socials i les
comunitats autònomes, amb objectius clars de reducció de
l’atur, la precarietat i el frau en la contractació.
- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
convocar de manera urgent els sindicats i la patronal per tal
d’elaborar un pla d’ocupació per a les Illes Balears.
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Palma, a 16 d'octubre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Reconèixer, potenciar i desenvolupar l’activitat del Centre
Coordinador d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil
(CAPDI)
Per Atenció Primerenca s’entén el conjunt d’intervencions,
dirigides a la població infantil de 0-6 anys, a la família i al seu
entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més prest
possible a les necessitats transitòries o permanents que
presenten els nins amb trastorns en el seu desenvolupament o
que tenen risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de
considerar la globalitat del nin, han d’estar planificades per un
equip de professionals d’orientació interdisciplinar.
Així l’objectiu de l’Atenció Primerenca és que els nins que
presenten trastorns en el seu desenvolupament o que tenen risc
de patir-los, rebin tot allò que des del vessant preventiu i
assistencial pugui potenciar la seva capacitat de
desenvolupament i de benestar, possibilitant de la manera més
completa la seva integració en el medi familiar, escolar i social,
així com la seva autonomia personal. L’Atenció Primerenca ha
d'arribar a tots els nins i nines que presentin qualsevol tipus de
trastorn o alteració del seu desenvolupament, sigui de tipus físic,
psíquic o sensorial.
A finals de l’any 2007 es va crear una comissió tècnica
formada per professionals de les conselleries competents en
matèria d’educació i cultura, afers socials, promoció i
immigració i salut i consum per elaborar el Pla Integral
d’Atenció Primerenca de les Illes Balears, que plantejava com
a gran objectiu la coordinació interinstitucional per atendre nins
i nines amb necessitat de rebre aquest tipus d’atenció. El Pla fou
presentat l’any 2010.
ParalAlelament al desenvolupament d’aquest grup la
Conselleria de Salut i Consum estudià la creació del Centre
Coordinador d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil
(CAPDI) com l’eix vertebrador de la participació de salut en el
desenvolupament d’aquest pla, que havia de permetre millorar
els serveis oferts des de la sanitat pública en aquesta matèria.
La fase de pilotatge del CAPDI tingué uns resultats positius
i per tal d’articular mitjans per a la millora de la gestió i
l’ordenació dels recursos materials i humans existents a la
nostra comunitat autònoma, a fi de proporcionar als nins i nines
que presentin trastorns o disfuncions en el seu desenvolupament
l’atenció que necessitin, es considera necessari, per l’especial
vulnerabilitat d’aquests pacients i les seves famílies, crear un
centre coordinador de les actuacions que s’han de realitzar en
aquest camp.

El Decret 35/2011, de 8 d’abril de 2011, crea el Centre
Coordinador d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil
de les Illes Balears. Es important recordar aquí les funcions del
CAPDI: a) coordinar els diferents recursos sanitaris implicats en
l’atenció primerenca i desenvolupament infantil, b) elaborar
estratègies per a la detecció prematura i aconseguir resultats més
òptims en prevenció, tractament i rehabilitació des de l’àmbit
sanitari i en coordinació amb altres àmbits d’intervenció; c)
establir canals oportuns per coordinar-se amb els recursos de les
conselleries d’educació i d’afers socials; d) donar informació,
orientació i assessorament als familiars i professionals dels
recursos disponibles i necessaris en l’itinerari d’atenció als nins;
e) desenvolupar la formació dels professionals sanitaris; i f)
impulsar la investigació en relació amb el seu àmbit d’actuació.
Després dels anys de desenvolupament, el CAPDI ha
demostrat la seva necessitat i la seva utilitat. A la nostra
comunitat viuen 74.172 menors de 6 anys d’edat. Consensos
professionals estimen que la prevalença dels trastorns o
alteracions del desenvolupament estaria sobre el 7.5%, que a les
Balears suposaria uns 5.563 nins i nines. Segons el registre del
CAPDI hi ha 2.083 a les Illes fins als 6 anys.
El CAPDI suposa per a Balears un ús eficient dels recursos;
la capacitat per difondre i estendre el coneixement sobre els
recursos existents entre professionals, institucions i població; la
millora de les vies de comunicació interprofessionals; la
consolidació de la xarxa de recursos actuals i necessitats de
futur i millorar la qualitat de l’atenció i els seus resultats.
Però el CAPDI també presenta necessitats, precisa recursos
i es mereix la seva consideració. Com a exemple de disfunció,
les anades a Menorca, Eivissa i Formentera fa dos anys que ja
no es realitzen.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata i expressa el seu
reconeixement a la feina realitzada pels professionals sanitaris
que treballen al CAPDI.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a potenciar i reforçar els recursos humans i materials,
l’activitat i el pressupost del CAPDI.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a facilitar el desenvolupament i la consolidació del
CAPDI.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a elaborar el nou Pla Integral d’Atenció Primerenca de les
Illes Balears.
Palma, a 21 d'octubre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Publicació sistemàtica i periòdica de les dades recollides per
l'Observatori de preus i connectivitat creat pel Ministeri de
Foment i extensió de les seves funcions al transport marítim
El fet de disposar d’unes comunicacions per via aèria i
marítima eficients, suficients, de qualitat i econòmicament
accessibles és fonamental per tal de garantir la competitivitat i
el creixement econòmic de les Illes Balears així com per fer
possible el dret dels ciutadans i les ciutadanes, sense exclusió,
a l’accés en igualtat de condicions als serveis bàsics que, per
raons d’insularitat, no poden disposar en el seu lloc habitual de
residència.
És un fet inqüestionable la limitació que els ciutadans de les
Illes Balears patim, sobretot en temporada d’hivern, per la
manca de rutes i freqüències suficients a l’hora d’accedir al dret
a una connectivitat eficient i suficient. I és evident, també, que
el preu exigit per les companyies així com l’establert pel
Ministeri de Foment en el cas de les Declaracions d’Obligacions
de Servei Públic, limita greument les oportunitats i possibilitats
de viatge massa vegades i perjudica la competitivitat de la
nostra economia.
Atès que, tot coincidint amb una alarmant escalada de preus
en algunes rutes aèries de la nostra comunitat, el Ministeri de
Foment va fer públic dia 15 de gener d’enguany que havia creat
un observatori de preus i connectivitat per al transport aeri de
Canàries i Balears.
Atès que consideram que l’Observatori de Preus i
Connectivitat pot ser un instrument eficaç per tal de conèixer de
manera fefaent la situació real de bona part de les principals
qüestions que afecten la nostra connectivitat.
Atès també que consideram que l’eficàcia de l’Observatori
de preus i connectivitat vindrà condicionada de manera rellevant
pel fet que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
tinguem un coneixement cabal de les informacions derivades
dels objectius que ha fixat el ministeri en la creació de
l’Observatori.
Atès que el ministeri, gairebé deu mesos després de
l’entrada en funcionament de l’Observatori, no ha fet públiques
les dades que ha recollit i ni tan sols ha manifestat si permetrà
o no el lliure accés a aquestes.
Atès que és del tot possible fer públiques, i així es demana
a la present proposició no de llei, les dades recollides per
l’Observatori sense perjudicar la confidencialitat que, per raons
comercials i de competència, poguessin raonablement exigir les
companyies aèries operadores de les rutes.
I atès que consideram que seria del tot positiu fer extensives
les funcions de l’Observatori a les rutes marítimes, també de
gran importància a les Illes Balears per raons del tot evidents.
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El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a fer públiques les dades recollides a través de
l’Observatori de preus i connectivitat pel que fa als vols entre
les illes de la nostra comunitat així com les dels vols que
enllacen els nostres aeroports amb els de la resta de la xarxa
d’AENA.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a incorporar a l’Observatori de Preus i Connectivitat les
dades referides a les rutes marítimes entre les illes de la nostra
comunitat així com de les que enllacen els nostres ports amb els
ports peninsulars, amb independència en tots els casos de la
titularitat dels ports.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears a establir tots aquells
acords, protocols, convenis i instruments de cooperació,
coordinació i informació recíproca que siguin necessaris per tal
de fer possible la fiabilitat i l'eficiència de l’Observatori de
preus i connectivitat tant pel que fa a les rutes aèries com a les
marítimes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a desenvolupar amb caràcter immediat un sistema de
web públic i obert, que haurà de ser degudament publicitat, on
les ciutadanes i els ciutadans puguin accedir de manera eficient
i àgil a les informacions recollides per l’Observatori de preus i
connectivitat expressades amb la màxima concreció possible i,
almenys, per rutes i itineraris, mesos, temporades IATA (i una
periodicitat assimilable pel que fa al transport marítim) i anys
naturals, especificant el preu final per a l’usuari així com
desglossant el preu del bitllet fixat per la companyia i cadascuna
de les taxes i imposts que s’hi apliquen.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a especificar les tarifes mitjanes, màximes i mínimes
pagades pels usuaris de cadascuna de les rutes aèries i marítimes
a què es fa referència als punts 1 i 2. Ho especificarà amb
caràcter global i també de manera diferenciada entre els
ciutadans residents a les Illes Balears amb dret a la bonificació
establerta per aquest motiu i els que no ho són, tot indicant
també el nombre d’usuaris totals residents i no residents
calculats per cadascuna de les rutes i els períodes que
s’estableixen al punt 4.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a actualitzar mensualment via web públic les
informacions de l’Observatori de preus i connectivitat, tal com
s’estableix en els punts anteriors i amb una demora màxima de
quinze dies a partir de l’acabament de cadascun dels períodes
establerts: mesos, temporades IATA (i una periodicitat
assimilable pel que fa al transport marítim) i anys naturals.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears a convocar i celebrar un
sessió extraordinària de cadascun dels comitès de rutes dels
aeroports de les Illes Balears amb la finalitat d’analitzar, dins
els tres mesos posteriors a l’acabament de cada temporada
IATA, l’evolució de rutes i freqüències, els seus horaris, els
preus i el nombre d’usuaris de cadascuna així com de totes
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aquelles qüestions i incidències que considerin rellevants, i a fer
públiques les conclusions a què arribin.

Al gener de 2013 el programa ha citat a 2.141 dones de les
quals 1.562 han assistit a realitzar-se la mamografia (taxa de
participació: 72,96).

Palma, a 21 d'octubre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
D)
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A la Pregunta RGE núm. 988/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
mamografies 2012. (BOPIB núm. 87 de 22 de febrer de 2013).

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 8003/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Fons i Aguiló, relativa a programa
d'atenció individual. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).
Quantes resolucions del Programa d'atenció individual
s'han signat des de l'1 de juliol de 2011 a Formentera?

Quantes dones durant l'any 2012 s'han fet mamografies
lligades al Programa de detecció precoç del càncer de mama
i també se l'havien feta l'any 2010?
De les 19.248 dones amb mamografia realitzada al Programa
de detecció precoç de càncer de mama durant l'any 2012, 10.248
dones se l'havien feta l'any 2010.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

59 resolucions.
Palma, 24 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1828/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic
terrestre (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

B)
A la Pregunta RGE núm. 10245/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (V). (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

Creu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que totes les illes tenen el mateix dret a un transport públic
terrestre digne?
Evidentment, sí.

Quina especialitat mèdica oficial tenen els diferents
professionals sanitaris que han realitzat interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de Lluc, especificat
per cada persona, durant l'any 2012?
Els quatre professionals sanitaris que han realitzat
interrupcions voluntàries de l'embaràs a Verge de la Salut
durant l'any 2012 tenen l'especialitat mèdica oficial d'obstetrícia
i ginecologia. Un dels quals només els va realitzar des del 12 de
març de 2012 fins a 30 de setembre de 2012, data del seu
contracte amb l'hospital.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 987/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
mamografies gener 2013. (BOPIB núm. 87 de 22 de febrer de
2013).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
registrat el mes de gener de 2013?

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

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1831/13 presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic
terrestre (IV). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Pensa el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori mantenir l'actual sistema de finançament per
transport públic terrestres als diferents consells insulars?
Abans de res el que s'ha de comprovar és si s'adapta l'oferta
a la demanda. Si no és així, el primer és fer els canvis necessaris
per adaptar-los i després ja es podria entrar en altres
valoracions. Cal recordar que el Govern va transferir el
transport als consells de Menorca, Eivissa i Formentera.
Palma, 16 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
G)

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

A la Pregunta RGE núm. 1835/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a avantprojecte de llei
de pesca. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Com valora el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, les tasques desenvolupades pel Govern en la
redacció de l'avantprojecte de la llei de pesca?
La valoració de les tasques desenvolupades en la redacció de
l'avantprojecte de llei de pesca és una valoració molt positiva i
així ho han reconegut els representants dels sectors afectats, els
quals hi han participat de forma directa.
Palma, 1 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1885/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a CEIP Miquel
Duran i Saurina d'Inca. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2019/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Fundació Ramon
Llull. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, quina
opinió té sobre el fet que algunes poblacions hagin decidit
integrar-se en la Fundació Ramon Llull?
Com a conseller d'Educació, Cultura i Universitats respect
les decisions dels plens dels ajuntaments respectius d'adherir-se
a la Fundació Ramon Llull.
No obstant això, s'ha de recordar que, després de la sortida
del Govern balear de l'Institut Ramon Llull, les competències en
la projecció exterior de la nostra cultura les té l'Institut d'Estudis
Baleàrics, una de les finalitats del qual és promoure la cultura de
les Illes Balears fora del territori illenc. I els mecanismes més
adients per donar suport a la nostra cultura són la colAlaboració
amb l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Ateses les greus deficiències estructurals en una
construcció tan recent, com és el CEIP Miquel Duran i Saurina
d'Inca, s'investigarà per part dels tècnics i si n'és el cas,
s'exigiran responsabilitats a qui correspongui?
Des de l'IBISEC s'estan efectuant els informes tècnics
necessaris als efectes d'assegurar que es realitzaran les
actuacions adients.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1890/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes
facturades al servei de salut de les Illes Balears (III). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quin cost econòmic varen suposar les receptes que es
varen facturar al Servei de Salut de les Illes Balears, el mes de
gener de 2012, dels medicaments que han estat exclosos de la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, segons
la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Dirección General de
Cartera Bàsica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, publicada en el BOE de 17 d'agost de 2012 i
modificada en el BOE de 25 de setembre, desglossada per codi
nacional de cada presentació com figura a l'esmentat BOE?
Medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos
de la prestació farmacèutica a la resolució de 2 d'agost de 2012,
i que s'han dispensat el mes de gener de 2012:
- Import (PVP): 610.139,70 euros.
Annex: llistat amb el detall del mes de gener de 2012 de
cadascun d'aquests medicaments.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2097/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs, febrer 2013. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de febrer de 2013?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades per realitzar-les
durant el mes de febrer de 2013 i que hagin de ser abonades
per l'Ib-salut?
El mes de febrer de 2013 s'han realitat, a les clíniques
privades autoritzades i abonades per l'Ib-salut, un total de 194
interrupcions voluntàries de l'embaràs:
Sanitat pública:
167
Clíniques concertades:
27
Total:
194
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

L)

O)

A la Pregunta RGE núm. 2098/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama. Febrer 2013. (BOPIB núm. 91 de
22 de març de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 2406/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a
desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (III).
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
registrat el mes de febrer de 2013?

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Formentera l'any 2012 s'han desplaçat a través de les ajudes
del Govern de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca per assistir
a l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o
per a l'aplicació d'un tractament?

Al febrer de 2013 el programa ha citat a 2.345 dones de les
quals 1.968 han assistit a realitzar-se la mamografia (taxa de
participació: 83,92).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

Trasllats 2012 Formentera-Mallorca
Pacients
Acompanyants
216
149

Total
365

*Aquestes dades són provisionals, ja que fins el 30 de juny de
2013 es pot solAlicitar el reintegrament de despeses per a
trasllats corresponents a l'any 2012.

M)
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 2219/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a desafecció del
Centre BIT d'Inca. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
S'ha publicat al BOIB, de 2 de març, la resolució per
desafectar diversos immobles de la caib, entre ells el Centre
BIT d'Inca. Renuncia la conselleria a mantenir el Centre BIT
d'Inca com a viver d'emprenedors?
En resposta a la vostra pregunta, us comunic que en cap
moment, fins a dia d'avui, la Conselleria d'Economia i
Competitivitat no s'ha plantejat renunciar al Centre BIT d'Inca
com a viver d'emprenedors.
Palma, 2 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2407/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a
desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (IV).
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Formentera l'any 2012 s'han desplaçat a través de les ajudes
del Govern de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa per assistir a
l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o per
a l'aplicació d'un tractament?
Trasllats 2012 Formentera-Eivissa
Pacients
Acompanyants
66
12

Total
78

N)
A la Pregunta RGE núm. 2250/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Pons, relativa a mesures de
foment, impuls i difusió empreses d'economia social. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

*Aquestes dades són provisionals, ja que fins el 30 de juny de
2013 es pot solAlicitar el reintegrament de despeses per a
trasllats corresponents a l'any 2012.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ens pot indicar el detall de les mesures de foment, impuls
i difusió per tal que les empreses d'economia social i el seu
model productiu puguin consolidar-se i créixer a la nostra
comunitat autònoma?

Ordre de Publicació
Q)

La Conselleria d'Economia i Competitivitat està pendent de
confirmació per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social
de la disponibilitat de crèdit.
Palma, 2 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

A la Pregunta RGE núm. 2415/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a planta
elèctrica de Gesa-Endesa a Formentera. (BOPIB núm. 91, de
22 de març de 2013).
En quina fase es troba el projecte de renovació de la planta
elèctrica de Gesa-Endesa a Formentera?
El 26 de juliol de 2013 va passar favorablement l'avaluació
de la Comissió Balear de Medi Ambient. Posteriorment, el dia
2 d'agost de 2013, la Direcció General d'Indústria i Energia va
concedir l'autorització pertinent per evitar possibles afectacions
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de la nova normativa que està legislant el Govern de l'Estat i per
donar llum verda a la modificació de la planta.
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corregut a càrrec de l'equip informàtic que crea tota la
infraestructura.

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

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2657/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a canvi de criteri en
l'aplicació del nou impost a les grans superfícies a Menorca,
2. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Com explica el vicepresident econòmic que el diputat
autonòmic Sr. Antoni Camps fes declaracions als mitjans de
comunicació anunciant un canvi de criteri en l'aplicació del
nou impost a les grans superfícies de Menorca?
En resposta a la vostra pregunta, us comunic que el Sr. Toni
Camps (diputat del Grup Parlamentari Popular i portaveu de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts) pot realitzar les declaracions
a títol individual que ell cregui dins el marc constitucional i en
l'exercici de la llibertat individual, declaracions que en
qualsevol cas respectam.
Palma, 17 de juny de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

U)
A la Pregunta RGE núm. 3164/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centres
formatius. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quines gestions s'han fet o s'estan fent per tal de dirimir
quins cicles formatius hi haurà al CIFP Can Marines i quins
hi haurà a l'IES Xarc?
Les gestions que s'estan duent a terme per tal de dirimir
quins cicles formatius s'impartiran al CIFP Can Marines i quins
a l'IES Xarc són competència de la Direcció General de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives i encara
està pendent de publicació l'oferta formativa dels ensenyaments
de formació professional per al curs 2013-2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
V)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 3193/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a gerent de l'Àrea de
Salut d'Eivissa. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 2992/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors
laborals. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

El Sr. Ignasi Casas, gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa, té
concedida la compatibilitat amb altres tipus de feina, sigui
remunerada o no remunerada?

S)

Quants d'orientadors laborals estan treballant el mes de
febrer del 2013 a cadascuna de les Illes?
En data de febrer de 2013 els orientadors són els següents:
Mallorca: 35.
Eivissa: 3.
Menorca: 1.
Aquesta situació està en tràmits de solució mitjançant la
convocatòria d'un borsí de mèrits.
La consellera d'Educació, Cultura i Univesitats.
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3161/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cost
pàgina web per matriculació telemàtica. (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).
Quin cost té la pàgina web per realitzar el procés telemàtic
de matriculació per al curs 2013-2014?
La pàgina web és de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i l'aplicació per realitzar el tràmit telemàtic ha

No, no té concedida cap compatibilitat.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 3285/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mòdul de formatgeria
a Sa Granja. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).
En el Centre de capacitació i experiències agràries "Sa
Granja" s'està duent a terme durant aquest curs escolar 20122013 un mòdul de formatgeria que no es troba en la relació
curricular publicada. Aquest mòdul està autoritzat per la
conselleria?
El mòdul de formatgeria que s'està duent a terme durant
aquest curs 2012-2013 és un tipus de formació que no pertany
al sistema educatiu. Per tant no està autoritzat per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats perquè no és de la seva
competència i, per això, no es troba en la relació
d'ensenyaments de formació professional del sistema educatiu
publicada.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Palma, 26 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 3286/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mòdul de formatgeria
a Sa Granja, 2. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).
En el Centre de capacitació i experiències agràries "Sa
Granja" s'està duent a terme durant aquest curs escolar 20122013 un mòdul de formatgeria que no es troba en la relació
curricular publicada. Com ho valora la conselleria?
El mòdul de formatgeria que s'està duent a terme durant
aquest curs 2012-2013 és un tipus de formació que no pertany
al sistema educatiu. Per tant, no estan autoritzats per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats perquè no són de
la seva competència i, per això, no es troba en la relació
d'ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
En principi la conselleria valora positivament qualsevol
tipus de formació que s'ofereixi, però no es pot entrar en
valoracions dels ensenyaments que no són de la nostra oferta
formativa. La formació que s'imparteix al Centre de capacitació
i experiències agràries "Sa Granja" és competència del Consell
Insular de Menorca, excepte els ensenyaments dels cicles
formatius de formació professional.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 3358/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla d'ocupació
de les Illes Balears 2013-2015 (I). (BOPIB núm. 93, de 5
d'abril de 2013).
Quina és la feina feta per la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació en relació a la redacció,
concertació i aprovació del Pla d'ocupació de les Illes Balears
2013-2015?
1) El període del Pla no és 2013-2015, sinó 2013-2017.
2) Estam treballant l'esborrany; un cop acabat aquest, es
traslladarà el primer text a tots els agents involucrats.
3) Una vegada ja elaborat el pla, els comunicarem a vostès
totes les consultes fetes i els agents que hi hagin participat.
Palma, 8 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 3359/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla d'ocupació
de les Illes Balears 2013-2015 (II). (BOPIB núm. 93, de 5
d'abril de 2013).

Z)
A la Pregunta RGE núm. 3288/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dragatge del port de
Maó i Conveni de Londres. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de
2013).
Garanteix el Govern de les Illes Balears que el projecte de
dragatge del port de Maó actualment adjudicat per Autoritat
Portuària compleix amb el Conveni de Londres sobre la
prevenció de la contaminació de la mar en vigor des de l'any
2006?
El Conveni de Londres estableix que l'abocament de
material de dragatge a la mar és una de les excepcions. No
obstant això, s'ha de complir amb les directrius específiques per
evitar la contaminació.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, a
través de la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, ha incoat un expedient
d'informació sobre l'assumpte, en el quan consten un escrit de
l'Autoritat Portuària en què esmenta que el dragatge compleix
amb el document "Recomendaciones para la gestión del
material dragado en los puertos españoles elaborado por
CEDEX"; un informe tècnic del Servei de Planificació de no
afecció als espais protegits, Xarxa Natura 2000; i dos informes
del Centre Oceanogràfic sobre el dragatge i les seves
conseqüències, amb la conclusió que el pla de seguiment i
vigilància establert és correcte.

En el marc de la redacció de propostes del Pla d'ocupació
de les Illes Balears 2013-2015, quins són els colAlectius i
mesures prioritàries?
1) El període del Pla no és 2013-2015, sinó 2013-2017.
2) Estam treballant l'esborrany; un cop acabat aquest, es
traslladarà el primer text a tots els agents involucrats.
3) Una vegada ja elaborat el pla, els comunicarem a vostès
totes les consultes fetes i els agents que hi hagin participat.
Palma, 8 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 3360/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla d'ocupació
de les Illes Balears 2013-2015 (III). (BOPIB núm. 93, de 5
d'abril de 2013).
Quines són les reunions fetes amb els agents econòmics i
socials per avançar en la concertació, redacció i aprovació del
Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015?
1) El període del Pla no és 2013-2015, sinó 2013-2017.
2) Estam treballant l'esborrany; un cop acabat aquest, es
traslladarà el primer text a tots els agents involucrats.
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3) Una vegada ja elaborat el pla, els comunicarem a vostès
totes les consultes fetes i els agents que hi hagin participat.
Palma, 8 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 3688/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a experiències
d'FP dual (IV). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
Quantes experiències d'FP dual s'han portat a terme en el
curs 2012-2013 a Formentera i en quines empreses?
El curs 2012-2013 no s'ha aplicat el Pla experimental de la
Formació Professional Dual a l'illa de Formentera.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha
formalitzat un conveni de colAlaboració amb la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera perquè
sigui l'entitat colAlaboradora en la Formació Professional Dual
a Formentera.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 3973/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a assegurances
agràries. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
Quines quantitats econòmiques ha destinat el Govern de les
Illes Balears i quin percentatge cobreix les assegurances
agràries en els últims quatre anys?
En cap de les convocatòries s'han deixat peticions sense
cobrir, s'ha anat ajustant la quantitat destinada a les
assegurances agràries a les peticions del sector.
Any 2010
Es destinen 794.460 euros, d'aquests s'utilitzen 595.881,19
euros.
Subvenció ENESA 37,25%, subvenció caib 23,04%,
prenedor 37,70%.
Any 2011
Es destinen 572.835 euros, d'aquests s'utilitzen 572.212,20
euros.
Subvenció ENESA 38,76%, subvenció caib 23,04%,
prenedor 38,20%.
Any 2012
Es destinen 450.000 euros, d'aquests s'utilitzen 374.632,88
euros.
Subvenció ENESA 38,36%, subvenció caib 21,21%,
prenedor 40,43%.
Any 2013 (fins a dia d'avui).
Es destinen 450.000 euros, d'aquests s'utilitzen 93.258,72
euros.
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Subvenció ENESA 31,94%, subvenció caib 16,44%,
prenedor 51,62%.
La quantitat econòmica destinada, correspon a la
convocatòria de cada any, però les assegurances van per plans
que no són anys naturals. Per tant, dins un any s'estan pagant
pòlisses de diferents plans.
Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 4028/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a vetar una
assemblea a l'escola Mestre Colom. (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Com valora la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que l'alcalde de Bunyola hagi vetat una assemblea
de la plataforma Crida a l'escola Mestre Colom d'aquella
localitat?
L'ús de les instalAlacions recollit al RD 2274/1993, de 22 de
desembre, capítol III, article 6, diu que la utilització d'espais
públics correspon a l'ajuntament, segons l'informe que tenim a
la conselleria no s'ha vetat la utilització d'aquests espais, sinó
que no s'ha complit el procés administratiu establert.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 4042/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antonio Diéguez i Seguí, relativa a indemnitzacions
per raó del servei de la Conselleria de Presidència. (BOPIB
núm. 96 de 26 d'abril de 2013).
A causa de l'extensió, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 4074/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a "Plan estratégico
de Juventud 2010-2012" (I). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013).
Quines actuacions, programes o projectes s'han duit a
terme durant l'any 2012 en el marc del "Plan estratégico de
Juventud 2010-2012", que va finalitzar el passat 31 de
desembre?
1. Un cop finalitzat l'any 2012, en què acabà el període de
desplegament del II Pla estratègic de Joventut del Govern de les
Illes Balears 2010-2012, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, mitjançant la Direcció General de Cultura i
Joventut i l'Institut Balear de la Joventut, està duent a terme el
seguiment i la valoració del grau de compliment anual del pla.
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2. Per fer el seguiment i conèixer el grau de compliment anual
del II Pla Jove s'han desenvolupat les actuacions següents:
- Reassignació, si escau, de les actuacions del II Pla Jove a
les direccions generals pertinents d'acord amb l'estructura de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- Posada en contacte amb la persona o les persones
responsables de cada direcció general implicada.
- Elaboració d'instruments per a la recollida i gestió de la
informació: fitxa formulari de seguiment, base de dades amb la
informació facilitada de l'execució de les actuacions del pla a
partir de les fitxes de seguiment.
3. A partir de dia 10 de maig, que és quan finalitza el termini
previst de recollida de fitxes, podrem conèixer el grau de
compliment del II Pla Jove de l'any 2012.
La consellera d'Educació i Cultura:
Joana Maria Camps i Bosch.

2. Així doncs, la presentació de la memòria del II Pla estratègic
de Joventut del Govern de les Illes Balears 2010-2012 del
Govern de les Illes Balears 2010-2012 es durà a terme, un cop
finalitzada la recollida de la informació i redactat el document,
el més aviat possible.
La consellera d'Educació i Cultura:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 4138/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut (I).
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
Quantes reunions ha mantingut la Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut durant
l'any 2012?

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 4075/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a "Plan estratégico
de Juventud 2010-2012" (II). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013).
En quina situació es troba la valoració del "Plan estratégico
de Juventud 2010-2012", amb la recollida d'informació dels
agents implicats?
1. Un cop finalitzat el període de vigència del II Pla estratègic
de Joventut del Govern de les Illes Balears 2010-2012, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, mitjançant la
Direcció General de Cultura i Joventut i l'Institut Balear de la
Joventut, està duent a terme la recollida de la informació per a
la valoració final del pla.
2. D'acord amb la resposta a la pregunta parlamentària anterior
(RGE núm. 4074/2013) s'està finalitzant la recollida
d'informació per a la redacció de la valoració final del pla.
La consellera d'Educació i Cultura:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 4076/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a "Plan estratégico
de Juventud 2010-2012" (III). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013).
Quan està prevista la presentació de la memòria del "Plan
estratégico de Juventud 2010-2012"?
1. D'acord amb les respostes a les preguntes parlamentàries
RGE núm. 4074/2013 i 4075/2013, un cop finalitzat el període
de vigència del II Pla estratègic de Joventut del Govern de les
Illes Balears 2010-2012, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, mitjançant la Direcció General de Cultura i
Joventut i l'Institut Balear de la Joventut, està duent a terme la
recollida d'informació i redacció de la valoració final del pla.

Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
s'està treballant en l'adequació de l'estructura de la Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de les polítiques de
joventut, d'acord amb la nova organització competencial del
Govern de la CAIB i d'acord amb les necessitats dels joves de
les Illes Balears.
La consellera d'Educació i Cultura:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 4139/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut (II).
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
Quantes reunions ha mantingut la Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut durant el
primer trimestre de l'any 2013?
Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
s'està treballant en la modificació del decret que regula la
Comissió Interdepartamental, el qual s'està tramitant i es troba
en període d'informació i esmenes. En aquests moments està en
marxa el procediment de regulació normativa de la Comissió
Interdepartamental per adaptar-lo a la nova realitat estructural
del Govern de les Illes Balears.
La consellera d'Educació i Cultura:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 4140/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Comissió
Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut (III).
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
Quins temes s'han tractat a les reunions ha mantingut la
Comissió Interdepartamental per a les Polítiques de Joventut
durant l'any 2012?
En relació amb els temes i les polítiques de joventut, un cop
finalitzat el Pla estratègic 2010-2012 s'està fent el seguiment i
la valoració del grau de compliment i s'elaborarà l'informe de la
tècnica competent, el qual s'haurà d'elevar a consideració de
l'esmentada comissió interdepartamental. Un cop finalitzat
aquest tràmit la comissió es reunió per a l'estudi i la posterior
aprovació del nou pla 2013-2015.
La consellera d'Educació i Cultura:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 4437/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a grup de
comunicació de premsa pitiüsa (II). (BOPIB núm. 97 de 3 de
maig de 2013).
Conselleria de Presidència: s'ha subscrit algun conveni o
contracte en aquesta legislatura amb el grup de comunicació
TEF i Prensa Pitiusa?
No s'ha subscrit cap conveni o contracte amb el grup de
comunicació TEF i Prensa Pitiusa.
No obstant això, a través de l'empresa adjudicatària del
contracte general de publicitat del Govern de les Illes Balears
mitjançant el procediment administratiu adient, s'ha dut a terme
amb el grup de comunicació TEF i Prensa Pitiusa quatre
insercions publicitàries corresponents a les campanyes d'interès
públic següents: Emissió Deute Públic, Telèfon del
Consumidor, Prevenció de Riscs Laborals i Renda Àgil 2012.
Palma, 16 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 4438/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a patrimoni
històric artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra (I). (BOPIB
núm. 97 de 3 de maig de 2013).
Coneix la consellera d'Educació, Cultura i Universitats si
s'estan venent elements de la colAlecció del patrimoni històric
artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra?
Des de l'exercici de les funcions pròpies del Protectorat de
fundacions de caràcter cultural, adscrit a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, no tenim constància de cap
operació d'alienació de béns patrimonials adscrits a la Fundació
Sa Nostra, com tampoc de cap solAlicitud d'autorització de
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venda de béns i/o drets de la Fundació conforme a allò que
estableix l'art. 25.a) del Decret 61/2007, de 18 de maig, de
regulació del Registre Únic de Fundacions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del
protectorat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 4552/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
horari reduït (II). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen
autoritzat horari reduït, des de 2007 fins a 2012, desglossat per
anys?
Codi

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PM234

X

X

X

X

X

X

PM279

X

-

-

-

-

-

PM303

X

-

-

-

-

-

PM350

X

X

-

X

X

X

PM368

X

X

X

X

X

X

PM373

X

X

X

X

X

X

PM378

X

X

X

X

X

-

PM380

X

X

X

X

X

X

PM389

X

X

-

X

X

X

PM395

-

-

-

X

X

X

PM399

-

X

X

X

X

X

PM406

-

-

X

-

X

X

PM420

X

X

X

X

X

X

PM423

X

X

X

X

X

X

PM442

X

X

-

X

X

X

PM443

X

X

X

X

X

X

PM467

-

-

-

X

X

X

PM469

-

-

-

-

X

-

X: Oficina de farmàcia amb horari reduït autoritzat
-: Oficina de farmàcia no autoritzada per realitzar horari reduït

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 4560/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic (I). (BOPIB núm. 98, de 10
de maig de 2013).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes d'abril de 2013?
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- Hospital Son Llàtzer:
22
- Can Misses:
- Hospital Universitari Son Espases:
- Hospital Mateu Orfila:
- Hospital Manacor:
- Hospital Comarcal d'Inca:
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14
35
9
15
12

El Conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 5103/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a comissió
d'anàlisi, estudis i implementació de mesures relatives a la
salut pública. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).
A la memòria de l'activitat realitzada durant l'any 2011 del
coordinador de la Unitat de Sanitat Corporativa de l'Ibsalut
amb les societats científiques, colAlegiats professionals i
associacions de pacients, consta la creació d'una comissió
d'anàlisis, estudis i implementació de mesures relacionades
amb la salut pública i polítiques, una comissió entre l'Ibsalut
(que designa tres persones) i l'Institut de Política Familiar. Se
solAlicita:
- Motius de creació d'aquesta comissió.
- Temes tractats a aquesta comissió.
- Quantes vegades es varen reunir.
- Si hi havia més entitats presents a aquesta comissió.
- Es manté actualment aquesta comissió. Si la contestació
és afirmativa, quins són els representants?
A la direcció de l'Àrea d'Assistència Sanitària del Servei de
Salut tenim constància que es va crear aquesta comissió, però no
ens consta que es reunissin cap vegada. Actualment l'esmentada
comissió no està activa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 5119/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama, abril 2013. (BOPIB núm. 100 de
24 de maig de 2013).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
registrat el mes d'abril de 2013?
A l'abril de 2013 el programa ha citat 3.510 dones de les
quals 1.833 han assistit a realitzar-se la mamografia (taxa de
participació 52,22).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 5160/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a decret

d'alzinars i Son Ferrandell (Valldemossa). (BOPIB núm. 100,
de 24 de maig de 2013).
Com preveu el Govern que afecti la modificació del decret
d'alzinars que està tramitant a la urbanització de Son
Ferrandell (ShangrilAla) a Valldemossa?
L'afecció de la modificació del decret d'alzinars a la
urbanització de Son Ferrandell dependrà de la seva situació
urbanística, cosa que es determinarà al llarg de la tramitació a
través de la participació de les administracions competents en
el tema (ajuntament i consell insular).
Palma, 4 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 5261/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pla
d'estudis en FP dual. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).
Quin és el nombre de places, desglossades per illes, ofertes
per seguir el Pla d'estudis en FP dual per al pròxim curs
escolar 2013/14?
El procés d'admissió i matrícula a la modalitat de formació
professional dual del sistema educatiu es realitzarà el mes de
setembre.
Prèviament, s'haurà publicat la segona resolució de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que regularà, amb
caràcter experimental, l'organització i el funcionament dels
programes formatius de formació professional del sistema
educatiu que s'han d'impartir durant el curs 2013-14 en la
modalitat en alternança amb l'activitat en l'empresa, anomenada
formació professional dual.
En aquesta resolució es fixen els grups dels cicles formatius
per als quals el sector productiu ha realitzat el seu compromís
de participar amb el projecte. La captació de les empreses es du
a terme amb la colAlaboració de les cambres de comerç. Una
vegada fixat el nombre de contractes per a la formació i
l'aprenentatge que les empreses han ofert es poden determinar
els grups dels cicles formatius i, per tant el nombre de places
que es puguin oferir. Aquesta tasca es realitzarà fins al moment
de la publicació de la resolució de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 5263/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
metodologia AICLE (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).
Quants de professors i professores, desglossats per illes,
tenen a les Illes Balears formació en la metodologia AICLE?
La informació que podem proporcionar és molt relativa:
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1. Perquè les modalitats de formació són diverses (cursos,
jornades, seminaris, cursos de pràctica oral lligats a aquesta
metodologia, etcètera.)
2. Els organismes i institucions que imparteixen aquesta
formació són múltiples: CEP, Servei de Llengües Estrangeres
i Programes Exteriors (de la DGOIFP); cursos de la DGPIIE, i
formació d'altres organismes, entitats, institucions i universitats
estatals i estrangeres, de les quals no disposam d'informació.
3. No tots els professors tenen una destinació definitiva, per
tant, les dades per illes poden variar.
La informació relativa a la formació en metodologia AICLE
que disposam es correspon als tres darrers cursos escolars.
Les xifres generals són d'un total de 316 certificacions dels
cursos ja tancats, i de 159 admesos en els cursos encara oberts.
La DGOIFP ha emès 71 certificacions, i els CEP: 184 a
Mallorca, 58 a Menorca i 60 a Eivissa.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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al Ple del Parlament de les Illes Balears, al fet que s'havia de
prendre "una decisió molt profunda" sobre el futur del centre
de visitants del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera de la
Colònia de Sant Jordi?
El que volia dir és que a principis del 2013 feia falta prendre
decisions més importants per garantir la continuïtat del centre
amb un pressupost més baix que el del 2012. I així es va fer, tal
i com s'ha pogut veure.
Palma, 17 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 5343/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
contractacions laborals (III). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 5264/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a escola
oficial d'idiomes. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb contractacions laborals que formen part de la
nòmina de la comunitat autònoma per baixes per IT, entre l'1
de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?

Quines actuacions, desglossades per illes, pensa dur a
terme la Conselleria d'Educació de les Illes Balears per tal de
potenciar l'ensenyament de les escoles oficials d'idiomes?

No s'ha aplicat cap retenció a les persones amb contractes
laborals, sinó que s'ha deixat de complementar la prestació de
la Seguretat Social per baixes d'IT.

Mallorca:
- EOI de Palma: ampliació de l'oferta de grups de l'EOI (aules
externes). S'incrementarà l'oferta de classes al matí.
- EOI de Calvià: ampliació de l'oferta de grups de l'EOI.
- EOI d'Inca: ampliació de l'oferta de grups de l'EOI.
- EOI de Manacor: ampliació de l'oferta de grups de l'EOI (aules
externes). Per primera vegada, oferta de classes també al matí.
Menorca:
- EOI de Maó: ampliació de l'ofert de grups de l'EOI.
- EOI de Ciutadella: ampliació de l'oferta de grups de l'EOI.
Oferta de classes també al matí. Per primera vegada, es podrà
també fer anglès a distància des d'aquesta EOI.
Eivissa:
- EOI d'Eivissa: ampliació de l'oferta de grups de l'EOI (aules
externes). Per primera vegada a Eivissa, oferta de classes també
al matí.
Formentera: es mantendrà l'oferta actual.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 5272/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de visitants
del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera. (BOPIB núm.
100, de 24 de maig de 2013).
A què es referia el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori quan el 14 de maig del 2013 es va referir,

Palma, 27 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 5346/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris per baixes IT (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).
Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació funcionarial de carrera, que formen part
de la nòmina de la comunitat autònoma, per baixes IT entre l'1
de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?
No s'ha aplicat cap retenció al personal funcionarial de
carrera, sinó que s'ha deixat de complementar la prestació de la
Seguretat Social, per baixes d'IT.
Palma, 2 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 5349/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris interins per baixes IT (II). (BOPIB núm. 100, de 24
de maig de 2013).
Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació funcionarial interina, que formen part de
la nòmina de la comunitat autònoma, per baixes IT entre l'1 de
setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?
No s'ha aplicat cap retenció al personal funcionari interí,
sinó que s'ha deixat de complementar la prestació de la
Seguretat Social, per baixes d'IT.
Palma, 1 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

El personal eventual (PG) no està inclòs dins el personal
afectat per aquesta mesura, ja que es regeix per un règim jurídic
diferent.
Palma, 20 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 5368/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni
entre Govern i Associació Asperger (II). (BOPIB núm. 100, de
24 de maig de 2013).
Relació dels anys en els quals s'han signat convenis i quins
convenis són entre el Govern de les Illes Balears i l'Associació
Asperger.
No s'ha signat cap conveni amb l'Associació Asperger.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 5646/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de càncer de mama 2009 i 2010. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).
Quantes dones que s'havien de fet una mamografia durant
l'any 2009 lligada al programa de càncer de mama es varen
tornar a fer una mamografia l'any 2010?
El nombre de dones amb mamografia de cribratge en el
programa durant 2009 amb indicació de control en un any i
mamografia l'any 2010 és de 105.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 5650/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programes
informàtics d'accés lliure. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
Atesa l'extensió, la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 5352/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris eventuals de baixa per IT (II). (BOPIB núm. 100,
de 24 de maig de 2013).
Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació de personal eventual que formen part de
la nòmina de la comunitat autònoma per baixes per IT, entre
l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?

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

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 5369/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni
entre Govern i Associació ASPANOB (I). (BOPIB núm. 100, de
24 de maig de 2013).
Quin és el darrer conveni signat entre el Govern de les Illes
Balears i l'Associació ASPANOB on apareguin clàusules en
matèria educativa?
El darrer conveni signat és de l'any 2011.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 5370/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni
entre Govern i Associació ASPANOB (II). (BOPIB núm. 100,
de 24 de maig de 2013).
Relació dels anys en els quals s'han signat convenis i quins
convenis són entre el Govern de les Illes Balears i l'Associació
ASPANOB.
La relació d'anys en què s'han signat convenis és 2007,
2008, 2009, 2010 i 2011 per dur a terme el Programa de Suport
Escolar per a nins amb càncer de Balears i els seus germans.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013
Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 5557/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis del
SOIB amb el Consell de Menorca. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).
Quan se signaran els convenis del SOIB amb el Consell de
Menorca, corresponents a l'exercici 2013, per promoure
l'ocupació de persones amb discapacitat?
Amb data de resolució 3 de maig de 2013 es va aprovar la
subvenció per posar en pràctica processos d'inserció per a
l'ocupació del colAlectiu de persones amb discapacitat a executar
per la Fundació per a persones amb discapacitat de l'illa de
Menorca (Consell de Menorca) per a l'exercici 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 5558/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promoció i
suport a l'ocupació per discapacitats. (BOPIB núm. 101, de 31
de maig de 2013).
Quin és la quantia econòmica que s'assignarà a Menorca
el 2013 per a la promoció i suport a l'ocupació de persones
amb discapacitat?
La quantia econòmica assignada a Menorca el 2013 per a la
promoció i suport a l'ocupació de persones amb discapacitat a
través dels processos d'inserció per a l'ocupació és de
156.769,12 euros.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 5559/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors
laborals. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Quants són els orientadors laborals que a cadascuna de les
Illes i poblacions estan treballant a la xarxa pública del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears el mes d'abril de 2013?
Al mes d'abril de 2013, el nombre total d'orientadors és de
51, amb la distribució següent:
Mallorca:
- Palma:
- Calvià:
- Inca:
- Manacor:
- Felanitx:
- Alcúdia:

29 orientadors.
2 orientadors.
5 orientadors.
5 orientadors.
1 orientador.
2 orientadors.
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Menorca:
- Maó:
- Ciutadella:

3 orientadors.
1 orientador.

Eivissa:
- Vila:
- Sant Antoni:

2 orientadors.
cap.

Formentera:

1 orientador.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 5575/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients de
regulació d'ocupació (II). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
Quants expedients de regulació d'ocupació, suspensió o
reducció s'han produït al 2013, per mesos i per illes,
explicitant el nombre de treballadors afectats en cada un dels
supòsits?
Us tramet adjuntes les taules estadístiques dels expedients de
regulació d'ocupació tramitats durant l'any 2012 i dels
treballadors afectats, per mesos i per illes.
Les taules esmentades queden dipositades al Registre
General de la cambra i es poden consultar a la web GTP.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 5576/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients de
regulació d'ocupació (III). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 5619/13 a 5623/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a privatització de l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Manacor,
l'Hospital Son Llàtzer, l'Hospital Mateu Orfila i l'Hospital Can
Misses. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Es privatitzaran els hospitals esmentats durant aquesta
legislatura?
No.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 5637/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a zoonosi.
(BOPIB núm. 101 de 31 de maig de 2013).
Quina incidència té la zoonosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar-ho per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012 i a data actual.
Incidència de zoonosi. Casos per illes. Dades que inclouen
casos autòctons i actualitzat a dia 10 de juny de 2013. Dades
que consten al Servei d'Epidemiologia (registre de malalties de
declaració obligatòria) i que es basen en la notificació de casos
des de la xarxa assistencial i en la recerca activa de casos.
No es pot facilitar incidència de zoonosi, ja que zoonosi no
és una malaltia.
Entre les malalties de declaració obligatòria a les Illes
Balears s'inclouen les següents malalties de les anomenades
malalties de transmissió zoonòtica: brucelAlosi, carboncle, pesta
i ràbia.
De les malalties següents, carboncle, pesta i ràbia, sense
casos notificats ni detectats als anys 2010 a 2012 ni al 2013 a
data d'avui.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 5638/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
tuberculosi. (BOPIB núm. 101 de 31 de maig de 2013).
Quina incidència té la tuberculosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar-ho per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012 i a data actual.
Incidència de tuberculosi. Casos per illa. Dades que inclouen
casos autòctons i actualitzat a dia 10 de juny de 2013. Dades
que consten al Servei d'Epidemiologia (registre de malalties de
declaració obligatòria) i que es basen en la notificació de casos
des de la xarxa assistencial i en la recerca activa de casos.

Incidència de "Fiebre Q". Casos per illa. Dades que inclouen
casos autòctons i actualitzat a dia 10 de juny de 2013. Dades
que consten al Servei d'Epidemiologia (registre de malalties de
declaració obligatòria) i que es basen en la notificació de casos
des de la xarxa assistencial i en la recerca activa de casos.
La "Fiebre Q" no està inclosa com a Malaltia de Declaració
Obligatòria i, per tant, el Servei d'Epidemiologia no té dades
rutinàries d'incidència. En els anys 2010 a 2012 i del 2013 fins
a data d'avui no s'han detectat casos en forma de brot.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 5644/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
càncer de mama 2010 i 2012. (BOPIB núm. 101 de 31 de maig
de 2013).
Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant
l'any 2010 lligada al Programa de càncer de mama es varen
torna fer una mamografia l'any 2012?
El nombre de dones amb mamografia de cribratge en el
programa durant 2010 amb indicació de control en dos anys i
mamografia l'any 2012 és 10.194.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 5645/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
càncer de mama 2010 i 2011. (BOPIB núm. 101 de 31 de maig
de 2013).
Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant
l'any 2010 lligada al Programa de càncer de mama es varen
torna fer una mamografia l'any 2011?

- Mallorca: 2010, 109; 2011, 171; 2012, 115; 2013, 39.
- Menorca: 2010, 8; 2011, 6; 2012, 4; 2013, 2.
- Eivissa: 2010, 25; 2011, 29; 2012, 24; 2013, 6.
- Formentera: 2010, 2; 2011, 0; 2012, 0; 2013, 3.
- No coneguda: 2010, 0; 2011, 0; 2012, 0; 2013, 0.
- Total Illes Balears: 2010, 144; 2011, 206; 2012, 143; 2013,

El nombre de dones amb mamografia de cribratge en el
programa durant 2010 amb indicació de control en un any i
mamografia l'any 2011 és 50.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 5647/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
càncer de mama 2009 i 2011. (BOPIB núm. 101 de 31 de maig
de 2013).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

47.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 5643/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a febre Q.
(BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Quina incidència té la febre Q a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012, i a data actual.

Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant
l'any 2009 lligada al Programa de càncer de mama es varen
torna fer una mamografia l'any 2011?
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El nombre de dones amb mamografia de cribratge en el
programa durant 2009 amb indicació de control en dos anys i
mamografia l'any 2011 és 12.794.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 5648/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixada de
les exploracions de càncer de mama. (BOPIB núm. 101 de 31
de maig de 2013).
L'any 2010 es varen realitzar 21.522 mamografies lligades
al càncer de mama, l'any 2012 varen ser 19.446. Quins motius
pot donar la conselleria per explicar aquesta baixada de dones
explorades?
El trasllat de l'Hospital Son Dureta a Son Espases es realitzà
el desembre de 2010. El nou hospital no va finalitzar la
integració del servei de radiologia fins al desembre de 2012, raó
per la qual l'activitat del PDPCMB en el sector ponent no s'ha
pogut restablir fins a l'abril de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 5669/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost mensual de la
dessaladora de Ciutadella. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
Quin cost té per a la CAIB mensualment la dessaladora de
Ciutadella, ara mateix aturada i sense produir gens d'aigua?
El cost actual per a la CAIB de la dessaladora de Ciutadella
és de 0 euros.
Palma, 24 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 5670/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de
Ciutadella. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
a la posada en marxa de la dessaladora ubicada a Ciutadella
de Menorca?
La intenció és assegurar l'inici de les obres necessàries
perquè aquesta instalAlació pugui funcionar.
Tal com està en aquests moments la consideram una "obra
incompleta", és a dir, li falten les canonades necessàries per
subministrar aigua.
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Palma, 24 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 5755/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
comissions mixtes (I). (BOPIB núm. 102 de 7 de juny de 2013).
Quines són les comissions mixtes Estat-comunitat
autònoma que s'han constituït durant la present legislatura?
En relació amb la pregunta amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 5755/13 en la qual la diputada pregunta
quines són les comissions que s'han constituït durant la present
legislatura, s'ha d'informar que durant la present legislatura en
matèria de convenis de colAlaboració d'inversions estatutàries i
d'acord amb la informació de la qual disposa la Direcció
General de Coordinació del Govern, s'han constituït les
comissions de seguiment dels següents convenis de
colAlaboració:
a) Conveni de colAlaboració entre el Ministeri de Foment i
la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
carreteres, que es fa públic en compliment de l'article 8.2 de la
Llei d'Administracions Públiques i el procediment administratiu
comú, signat el 21 de gener de 1998.
b) Conveni de colAlaboració entre el Ministeri de Foment i
el Govern de les Illes Balears en matèria de carreteres, signat el
12 d'abril de 2004.
c) Conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya (Turespaña) i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a la remodelació integral de la Platja de Palma,
signat el 13 d'agost de 2009.
d) Conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya (Turespaña) i la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de turisme, signat el 13 d'agost de 2009.
e) Conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya (Turespaña) i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al desenvolupament de determinades actuacions en
matèria de turisme a Menorca, signat el 6 de novembre de 2009.
f) Conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya (Turespaña) i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al desenvolupament de determinades actuacions en
matèria de turisme a Formentera, signat el 6 de novembre de
2009.
g) Conveni entre l'Administració General de l'Estat i
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pel qual es realitza una transferència a la comunitat autònoma
de les Illes Balears per al finançament del Complex Balear de
la Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, signat el
7 de desembre de 2009.
h) Conveni entre l'Administració General de l'Estat i
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pel qual es regula la transferència per al finançament de la
Unitat de Recerca en l'Hospital Universitari de Son Espases,
signat el 7 de desembre de 2009.
i) Conveni entre l'Administració General de l'Estat i
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pel qual es realitza una transferència per al finançament d'un
laboratori de tecnologies audiovisuals, signat el 7 de desembre
de 2009.
j) Conveni entre el Ministeri de Ciència i Innovació i
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
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pel que es fa una transferència a la comunitat autònoma de les
Illes Balears per al finançament d'inversions en matèria
d'investigació científica i tècnica, signat el 22 de desembre de
2010.
k) Conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya (Turespaña) la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al finançament de diverses infraestructures
turístiques, signat el 23 de desembre de 2010.
l) Conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya (Turespaña) i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a la construcció del Palau de Congressos de Palma,
signat el 23 de desembre de 2010.
m) Conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya (Turespaña) i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al finançament de la plataforma logística de
distribució turística, signat el 23 de desembre de 2010.
Palma, 3 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta RGE núm. 5756/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
comissions mixtes (II). (BOPIB núm. 102 de 7 de juny de 2013).
Quantes vegades s'han reunit les comissions mixtes Estatcomunitat autònoma que s'han constituït durant la present
legislatura?
En relació amb la pregunta amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 5756/13 en la qual la diputada pregunta
quantes vegades s'han reunit les comissions que s'han constituït
durant la present legislatura, en matèria de convenis de
colAlaboració d'inversions estatutàries i d'acord amb la
informació de la qual disposa Direcció General de Coordinació
del Govern, s'han constituït les comissions de seguiment que
s'han constituït la present legislatura s'han reunit en vint-i-quatre
ocasions en total.
Palma, 3 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta RGE núm. 6159/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (I). (BOPIB núm. 103 de 14 de juny de
2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de 2012 fins al
31 de maig de 2013?
A la nostra comunitat autònoma s'han realitzat les següents
interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics de
la nostra comunitat autònoma:

Acumulat de
1/01/2012 a
31/12/2012
Hospital U. Son Espases

Acumulat de
1/01/2013 a
31/05/2013
55

18

Verge de la Salut

260

175

Hospital Son Llàtzer

303

158

Hospital Manacor

184

89

Hospital Comarcal Inca

119

73

Hospital General Mateu Orfila

136

56

Hospital Can Misses

294

151

Hospital Formentera

28

9

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 6160/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (II). (BOPIB núm. 103 de 14 de juny
de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de
2012 fins al 31 de maig de 2013?
A la nostra comunitat autònoma s'han realitzat les següents
interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques, des que es fa
el seguiment:
Acumulat de 1/01/2013 a
31/05/2013
Hospital U. Son Espases

14

Verge de la Salut

175

Hospital Son Llàtzer

158

Hospital Manacor

88

Hospital Comarcal Inca

73

Hospital General Mateu Orfila

53

Hospital Can Misses

151

Hospital Formentera

9

Observacions: El 2012 no es recollien les dades d'IVES
diferenciades per químiques o quirúrgiques.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 6161/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (III). (BOPIB núm. 103 de 14 de juny
de 2013).

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 6167/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (XIX). (BOPIB núm. 103 de 14 de juny
de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs
quirúrgiques s'han realitzat als hospitals públics de la nostra
comunitat autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de
gener de 2012 fins al 31 de maig de 2013?

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

A la nostra comunitat autònoma s'han realitzat les següents
interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques, des que es
fa el seguiment:
Acumulat de 1/01/2013 a
31/05/2013

Hospital Can Misses
Hospital U. Son Espases

4
32

Hospital Mateu Orfila

5

Hospital Manacor

9

Hospital U. Son Espases

4

Hospital Son Llàtzer

0

Verge de la Salut

0

Hospital Comarcal d'Inca

6

Hospital Son Llàtzer

0

Hospital Manacor

1

Hospital Comarcal Inca

0

Hospital General Mateu Orfila

3

Hospital Can Misses

0

Hospital Formentera

0

Observacions: El 2012 no es recollien les dades d'IVES
diferenciades per químiques o quirúrgiques.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 6166/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (VIII). (BOPIB núm. 103 de 14 de juny
de 2013).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic del a nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospitals, el mes de maig de 2013?
Hospital Son Llàtzer

22

Can Misses

15

Hospital U. Son Espases

35

Hospital Mateu Orfila

9

Hospital Manacor

15

Hospital Comarcal d'Inca

12

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 6469/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PITVI (I).
(BOPIB núm. 103 de 14 de juny de 2013).
Quines iniciatives ha dut a terme el Sr. Conseller respecte
de les obres ferroviàries de les Illes Balears incloses en el Pla
d'infraestructures, transport i habitatge 2012-2024 del
Ministeri de Foment?
El PITVI, que a dia d'avui no és més que un projecte de pla
d'inversions, destaca amb detall les inversions en alta velocitat
en les diferents localitats d'Espanya. Evidentment, Balears no té
cabuda en les plans de velocitat, ni per concepte ni per
competències del ministeri sobre les illes.
No obstant això, el mateix pla recull inversions genèriques
en trens de rodalies que és on el nostre tren guarda semblances.
Aquí és on la conselleria, en repetides ocasions, està treballant
perquè s'incloguin, quan el pla sigui de debò una realitat,
inversions en matèria ferroviària per a Balears.
Palma, 6 de setembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 6470/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PITVI (II).
(BOPIB núm. 103 de 14 de juny de 2013).
Quina valoració fa el Sr. Conseller de les inversions en
transport públic previstes al PITVI 2012-2024?
Quan el Pla d'infraestructures, transport i habitatge 20122024 passi d'esborrany a pla real d'inversions serà el moment de
fer les valoracions pertinents.
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Palma, 16 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 6471/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Plataforma
per al pacte social per l'educació. (BOPIB núm. 103 de 14 de
juny de 2013).
Els mitjans de comunicació del passat 4 de juny anunciaven
que la Plataforma pel pacte social per l'educació rompia la
seva colAlaboració amb el Govern per la inoperància i la
manca de respostes de la Conselleria d'Educació a les seves
propostes, quina valoració i explicació en dóna la Sra.
Consellera?
A la reunió de la Comissió Tècnica de dia 19 d'abril de 2013
en la qual estava previst treballar el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Proposta de reglament de funcionament de la comissió
3. Proposta de centres de bones pràctiques
4. Planificació de les feines a desenvolupar fins a final de
curs
5. Informe sobre el procés d'avaluació de direcció de centres
6. Precs i preguntes,
El Sr. Manel Perelló, en representació del Cercle
d'Economia, va anunciar que la plataforma pel Pacte Social per
l'educació s'aixecava de a mesa tècnica i argumentava que les
feines de la comissió no es desenvolupaven al ritme esperat i
que no s'estava avançant en el que es descriu en el document
base signat per nombroses entitats.
Aquesta decisió va causar sorpresa a la resta de membres de
la mesa, tots ells a la vegada, representants de diferents entitats
de la plataforma i de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. És a dir, la decisió no va ser presa per totes les
entitats que formen part de la plataforma, només per algunes.
Per altra banda, la decisió va ser del tot inesperada, a causa
que en aquella reunió es duien les feines fetes i preparades per
presentar-se a la sessió de treball i fins al moment s'havien anat
realitzant les feines que s'anaven consensuant amb tota la
disposició que la feina diària permetia als membres de la
comissió anar treballant els acords.
De fet, l'escenificació en premsa d'aquest fet va ser quasi dos
mesos després. Tot fa pensar que es tracta d'una estratègia
planificada per alguna de les entitats representades en la
plataforma que, tot i parlar de la necessitat de pacte educatiu, en
realitat el que fan és estratègia política, sense pensar amb la
feinada que estaven fent els membres de la comissió tècnica pe
treure les feines endavant. De fet, quan varen veure que la
conselleria anava avançant, suposem que varen pensar que era
millor desmarcar-se. La comissió estava realitzant una feina
exclusivament tècnica.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 6472/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Plataforma
per al pacte social per l'educació (II). (BOPIB núm. 103 de 14
de juny de 2013).
El BOIB de 16 de març de 2013 publicava la Resolució del
conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 27 de febrer de
2013, per la qual es creaven la Comissió Tècnica i la Comissió
de Supervisió del Pacte Social per l'Educació de les Illes
Balears, integrada per representants de la Plataforma del
Pacte Social per l'Educació (Cercle Econòmic, Federació de
Directors de les Illes Balears, Escola Catòlica, UIB, COAPA,
CONFAECIB) i de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats: quines conseqüències tendrà l'anunci de la
plataforma de trencar les relacions amb el Govern?
Replantejar la situació; conversar amb els diferents membres
de la plataforma i altres entitats relacionades amb el món
educatiu; convèncer tothom de la importància de fer feina pel
pacte educatiu, i reprendre el camí amb totes les entitats
relacionades amb el món educatiu que vulguin treballar
seriosament pel pacte educatiu a les Illes Balears.
Aclariment: la plataforma no ha trencat relacions amb el
Govern. Algunes entitats representants de la plataforma
decidiren no continuar les tasques tècniques que s'anaven
desenvolupant.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 6473/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pacte social
per l'educació. (BOPIB núm. 103 de 14 de juny de 2013).
El BOIB de 16 de març de 2013 publicava la Resolució del
conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 27 de febrer de
2013, per la qual es creaven la Comissió Tècnica i la Comissió
de Supervisió del Pacte Social per l'Educació de les Illes
Balears, integrada per representants de la Plataforma del
Pacte Social per l'Educació (Cercle Econòmic, Federació de
Directors de les Illes Balears, Escola Catòlica, UIB, COAPA,
CONFAECIB) i de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats: quantes vegades s'han reunit la Comissió Tècnica
i la Comissió de Supervisió i quines propostes han fet arribar
a la Conselleria d'Educació?
La Comissió de Supervisió, una reunió durant el mes
d'octubre de 2012 per acordar la creació de la comissió tècnica
i prioritzar els punts a desenvolupar per la comissió tècnica,
concretament, del Pla estratègic de feina (la cultura dels anàlisi
dels resultats) i les mesures estructurals de l'impacte directe
sobre l'èxit escolar de l'alumnat.
A partir d'aquesta primera reunió la Comissió Tècnica
començà a desenvolupar les feines. S'apuntes dades de les
reunions i resum dels acords de la comissió tècnica (5):
15 de novembre de 2012:
1.- Remissió als membres de la comissió de l'informe
ISTOF,
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2.- aportació a la següent reunió de tots els elements,
mecanismes i dades d'avaluació de què disposa la Conselleria
d'Educació,
3.- aportació d'una proposta de centres de bones pràctiques
des del punt de vista de les famílies,
4.- presentació d'una proposta de resolució del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats per tal d'oficialitzar les
comissions Tècniques i de Supervisió,
5.- tramitació d'accés al SEDEI per la presidència de la
comissió.

6.- la propera reunió de la Comissió Tècnica es celebrarà dia
19 d'abril de 2013.

11 de desembre de 2012:
1.- S'acorda remetre als membres de la Comissió Tècnica el
document PDF de l'estudi sobre les bones pràctiques fet anys
enrere,
2.- s'acorda que en els propers dies es remetrà als membres
de la Comissió Tècnica la resolució del conseller que oficialitza
la Comissió Tècnica,
3.-aportació a la següent reunió de la proposta del Projecte
de bones pràctiques a centres amb un calendari de
desplegament,
4.- a la propera reunió s'establirà la convocatòria dels centres
seleccionats per fer la presentació del projecte,
5.- informarà sobre els centres educatius que acaben el
projecte de direcció als curs 2012-2013.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 6636/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència(I). (BOPIB núm. 104
de 21 de juny de 2013).

29 de gener de 2013:
1.- Instar el president de la Comissió de Supervisió que
convoqui la comissió per tal de poder aclarir finalment quins
seran els membres de la Comissió Tècnica i es signi
definitivament la resolució esmentada,
2.- mentrestant, constituir en el si de la Comissió Tècnica
tres subcomissions que treballarien ens següents aspectes:
- gestió escolar i direcció de centres,
- participació de famílies,
- llistat de centres i criteris de selecció,
3.- els integrants de la Comissió Tècnica es comprometen a
treballar amb els aspectes esmentats de forma totalment
confidencial.
22 de març de 2013:
1.- Redacció d'un reglament de funcionament intern, es
presentarà als membres de la comissió un esborrany que serà
aprovat a la propera reunió de la comissió,
2.- relació de l'Administració amb els directors i directores,
un dels temes exposats a l'anterior reunió va ser la necessitat
que l'Administració educativa contactés amb els directors i
directores que s'havien de presentar a la renovació del càrrec per
tal que sentissin la preocupació de l'Administració pel que, a la
fi, són els seus representants als centres; es va confirmar que la
feina ja s'havia realitzat,
3.- projecte de selecció de centres de bones pràctiques
educatives. Es va presentar una primera proposta de centres,
aquesta proposta es basa en els criteris exposats a l'informe de
la subcomissió que ha treballat aquest aspecte. Per tal de definir
la llista definitiva de centres seleccionats es va constituir un
grup de treball per contrastar els centres seleccionats amb altres
indicadors,
4.- planificació de feines, es va constituir un altre grup de
treball per realitzar una planificació de les feines que s'han de
desenvolupar fins a final de curs,
5.- avaluació dels projectes de direcció de centres,
presentació d'un informe a la comissió sobre l'avaluació dels
projectes de direcció dels centres,

19 d'abril de 2013:
El Sr. Manel Perelló comunica que no continuen les feines
de la comissió tècnica.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Nom i llinatges de les tres persones que es varen donar
l'alta i de les cinc persones que es varen donar de baixa el mes
de gener del 2012 a la Conselleria de Presidència (segons
resposta a la pregunta RGE núm. 1813/13).
Persones d'alta:
- Alzina i Gil, Joan
- Carrera i Oller, Laia
- Villarino i Panero, Francisca
Persones de baixa:
- Carrera i Oller, Laia
- Ferrer i Matas, Catalina
- García i Lozano, Raquel
- González i Morant, María Luisa
- Riera i Ramis, María Antonia
Palma, 18 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 6637/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència(II). (BOPIB núm. 104
de 21 de juny de 2013).
Nom i llinatges de les vuit persones que es varen donar
l'alta i de les set persones que es varen donar de baixa el mes
de setembre del 2012 a la Conselleria de Presidència (segons
resposta a la pregunta RGE núm. 1821/13).
Persones d'alta:
- Cámara i Sastre, Francisco
- García del Arco, María del Carmen
- González i Morant, María Luisa
- Hernández i Fernández, Antonio
- Medina i Botella, José Luís
- Mir i Pons, Águeda
- Morales i Quesada, Carmen
- Pubill i Gay, Laura

7138

BOPIB núm. 120 - 25 d'octubre de 2013

Persones de baixa:
- Cámara i Sastre, Francisco
- Giménez i Vera, Pablo
- Hernández i Fernández, Antonio
- Medina i Botella, José Luís
- Mir i Pons, Águeda
- Morales i Quesada, Carmen
- Pubill i Gay, Laura
Palma, 12 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 6638/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència(III). (BOPIB núm.
104 de 21 de juny de 2013).
Nom i llinatges de les set persones que es varen donar l'alta
i de les vuit persones que es varen donar de baixa el mes
d'octubre del 2012 a la Conselleria de Presidència (segons
resposta a la pregunta RGE núm. 1822/13).
Persones d'alta:
- Castell i Quetglas, Catalina
- Cerdá i Ferrer de Sant Jordi, Rosario
- Cuadros i Cuadros, Teresa
- Giménez i Vera, Pablo
- Martínez i Martínez, Vicente
- Palou de Comasema i Pujol, María Rosa
- Wulf i Vives, Sonia de
Persones de baixa:
- Bosch i Alorda, Antonio
- Buades i Clar, Margarita
- Díaz i Olmo, Miguel
- Fernándes i Heredia, Custodio
- Gamundí i Coll, Juan
- Martínez i Martínez, Vicente
- Soberats i Payeras, Práxedes
- De Wulf i Vives, Sonia
Palma, 12 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 6639/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència(IV). (BOPIB núm.
104 de 21 de juny de 2013).
Nom i llinatges de les sis persones que es varen donar l'alta
i de les cinc persones que es varen donar de baixa el mes de
novembre del 2012 a la Conselleria de Presidència (segons
resposta a la pregunta RGE núm. 1823/13).

Persones d'alta:
- Bosch i Alorda, Antonio
- Buades i Clar, Margarita
- Díaz i Olmo, Miguel (2)
- Rigo i Soriano, María del Carmen
- Soberats i Payeras, Práxedes
Persones de baixa:
- Díaz i Olmo, Miguel
- Marañón i Moyá, Beatriz
- Olias i Mena, Montserrat
- Riera i Ramis, María Antonia
- Rigo i Soriano, María del Carmen
Palma, 12 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 6642/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la
Serra de Tramuntana (I). (BOPIB núm. 104 de 21 de juny de
2013).
Segons resposta a la pregunta RGE núm. 1493/13: quines
empreses o persones físiques s'han acollit a la primera mesura
de suport a la indústria agrícola i ramadera: "Qualsevol
indústria agrària ens pot demanar assessorament tant si és en
termes urbanístics com d'etiquetatge o de maneig en ramaderia
o producció d'agricultura"?
Qualsevol empresa o persona física que es trobi a la Serra de
Tramuntana pot demanar assessorament i no es du cap registre
d'aquestes gestions. Per aquest motiu és molt difícil saber quines
empreses o persones físiques s'han acollit a les primeres
mesures de suport a la indústria agrícola i ramadera, ja que
moltes de les consultes es fan telefònicament o per altres vies.
Palma, 16 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 6643/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la
Serra de Tramuntana (II). (BOPIB núm. 104 de 21 de juny de
2013).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.
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Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 6647/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (I). (BOPIB núm. 104 de 21 de
juny de 2013).
Quantes persones han tengut una reducció de retribucions
per baixa d'IT a cada una de les nòmines de les entitats
vinculades a la Vicepresidència o a la Conselleria de
Presidència des que es va adoptar la mesura de reducció fins
al juny de 2013?
- Dues persones de l'AECIB han tingut una reducció de
retribucions per baixa d'IT, una d'elles dues vegades.
- Fundació Santuari de Lluc, no té cap treballador, per tant,
no pot presentar cap baixa d'IT.
- Multimèdia de les Illes Balears, SA, dues persones.
- Consorci Centre Balears Europa, vuit persones.
- Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, set
persones.
- Televisió de les Illes Balears, onze persones.
Palma, 14 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Quin és el nivell d'anglès dels nins que començaran a rebre
classes en llengua anglesa el curs que ve?, estan preparats per
rebre assignatures no lingüístiques amb plena competència?
El nivell d'anglès dels alumnes és el que està previst segons
el nivell curricular establert per a cada etapa.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 6742/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Pinaret-maig 2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de maig de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?
Detall per setmana.
Menors ingressats al centre Socioeducatiu Es Pinaret durant
el mes de maig de 2013, detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent.

01 al 05

Internam
règim
obert

Internam
règim
tancat

Internam
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 al 19

2

-

-

-

-

20 al 26

-

-

-

-

-

27 al 31

1

-

-

-

1

TOTAL

3

0

0

0

1

Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 6743/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre
socioeducatiu d'incorporació social-maig 2013. (BOPIB núm.
105, de 28 de juny de 2013).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de maig de
2013 i amb quina mesura judicial en el Centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

Maig
2013

Internam
règim
semiober

Internam
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-
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-
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TOTAL

0

0

0

0

0

Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

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

Internam
règim
semiober

06 al 12

Menors ingressats al Centre d'Incorporació Social - CIS
durant el mes de maig de 2013, detallat per setmanes i amb la
mesura corresponent.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 6717/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a TIL (I).
(BOPIB núm. 105 de 28 de juny de 2013).

Maig
2013
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Permanè
cap setm
centre
-

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 6744/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Fusteret-maig 2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de maig de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de maig de 2013 ha estat de 14 menors/joves.
Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 6745/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Mussol-maig 2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de maig de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de maig de 2013 ha estat de 14 menors/joves.
Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 6746/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Pinaret-maig 2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de maig de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de maig de 2013 ha estat de 45 menors/joves.
Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 6747/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre socioeducatiu d'incorporació social - maig 2013.
(BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social durant el mes de maig de
2013?
L'estada més alta dels menors/joves al Centre d'Incorporació
Social, CIS, durant el mes de maig de 2013 ha estat de 8
menors/joves.
Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 7195/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a mediació
familiar (I). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Quin és el número de persones contractades a cada
municipi destinat a mediació familiar?
No tenim constància que hi hagi cap municipi que estigui
inscrit com a centre de mediació en el Registre de Centres de
Mediació de ColAlegis Professionals i d'Entitats Públiques o
Privades.
La Direcció General de Família i Menors és l'òrgan
competent en matèria de família, i com a tal té adscrit el Servei
de Mediació Familiar de les Illes Balears.
La Direcció General de Família i Menors està inscrita coma
centre de mediació en el Registre de Centres de Mediació de
ColAlegis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades.
D'aquesta manera, mitjançant les professionals adscrites al
Servei de Família, aquesta direcció general intervé, de forma
gratuïta, a petició dels usuaris directament o per derivació
judicial, en casos de mediació familiar que es plantegen.
Palma, 16 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 7268/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a accés a
l'hospital de Son Espases. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).
Qui va pagar les obres de tancament de l'hospital de Son
Espases que s'han realitzat recentment? Quin és el cost total?
Aquestes obres s'han fet per iniciativa de la concessionària
de l'Hospital Son Espases, per tant, no coneixem el seu cost, ja
que en cap cas hi ha hagut repercussió econòmica pel Servei de
Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 7269/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a accés a
l'hospital de Son Espases 2. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).
Quins són els motius que justifica la Conselleria de Salut
per efectuar el tancament total del perímetre de Son Espases?
El perímetre de l'hospital ha de romandre tancat per raons de
seguretat, per evitar possibles fugues de malalts i minimitzar
robatoris a les àrees d'aparcament.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 7396/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Vicepresidència i
Conselleria de Presidència (III). (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).
Quina quantia ha suposat la reducció voluntària del
complement específic, a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i
s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat
pressupostària i fomentar la competitivitat, a cada una de les
nòmines de les entitats vinculades a Vicepresidència o a la
Conselleria de Presidència, des que es va adoptar la mesura de
reducció fins a juny de 2013?
Cap persona no ha solAlicitat la reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la disposició addicional
dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, així el total
reduït és zero.
Palma, 27 d'agost de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 7531/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajuts públics
per fomentar l'ocupació (I). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).
Quin és el resultat per illes de la convocatòria per concedir
ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que
pertanyen a colAlectius prioritaris, aprovada per la resolució
el 17 d'agost de 2012, amb relació al Programa I de
contractació de persones joves?
A Balears s'han subvencionat 37 contractes laborals de
persones joves, Programa I de la convocatòria de 17 d'agost de
2012, amb la distribució següent: 24 a Mallorca, 11 a Eivissa,
2 a Formentera i cap a Menorca.
Palma, 2 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 7777/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Administracions Públiques
7. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les sentències dels jutjats socials de les Illes
Balears han recaigut amb relació a les persones amb
contractació laboral que ja han acomiadat o finalitzat la
relació laboral, a cada una de les entitats vinculades a la
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Conselleria d'Administracions Públiques, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs
per acomiadament davant la jurisdicció social, i de les
persones afectades per cada una de les sentències?
EBAP: Cap sentència dels jutjats socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral a
l'EBAP.
GEIBSAU:
- sentència del Jutjat Social 2. Núm. 119/2013
- sentència del Jutjat Social 1. Núm. 00196/2013
- sentència del Jutjat Social 2. Núm. 159/2013
- sentència del Jutjat Social 2. Núm. 159/2013
- sentència del Jutjat Social 2. Núm. 118/2013
Palma, 23 d'agost de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 7794/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 2. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a Vicepresidència i a la Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013.
Aquestes dades estan subjectes a la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de caràcter personal, per tant, no es poden
facilitar.
Palma, 5 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 7795/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Administracions Públiques
3. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013 ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?
EBAP: Cap persona contractada per l'EBAP ha interposat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social.
GEIBSAU: 6 persones.
Palma, 23 d'agost de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
C)
Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11134/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Delegada
Territorial d'Educació de Menorca, sobre la seva idoneïtat al
càrrec així com el seu projecte per a l'acció de govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Delegada Territorial
d'Educació de Menorca, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal de defensar la seva idoneïtat al
càrrec així com el seu projecte per a l'acció de Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.
10439/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11096/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la
retirada de la solAlicitud de compareixença esmentada, de la
consellera de Família i Serveis Socials, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans, per tal d'informar sobre
els fets ocorreguts a Es Pinaret amb la irrupció de la policia i la
investigació per agressions a menors per part d'un grup neonazi.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9114/13,
relativa a modificació de la Llei 8/2012, de turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11143/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, publicada al
BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
5291/13, relativa a política general en matèria d'atenció
sanitària.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11319/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives,
acorda que la interpelAlació esmentada (publicada al BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013) es tramiti per aquest
procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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