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BO) RGE núm. 13707/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per plaça
del SAD d'alta intensitat.
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BP) RGE núm. 13708/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute en matèria
de concertació de places residencials.
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BQ) RGE núm. 13709/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa per
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic del servei de Salut de les Illes Balears (I).
7653
BR) RGE núm. 13710/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa per
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic del servei de Salut de les Illes Balears (II).
7654
BS) RGE núm. 13846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 13711/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació d'IB3
a la producció de la sèrie El Faro.
7655
B) RGE núm. 13712/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies fetes sobre
manipulació a IB3.
7655
C) RGE núm. 13713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap d'esports d'IB3
Ràdio.
7655
D) RGE núm. 13714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desviació
pressupostària de l'EPRTVIB.
7655
E) RGE núm. 13745/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració dels
serveis informatius.
7655
F) RGE núm. 13746/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del
Grup IB3.
7656
G) RGE núm. 13747/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de
setembre o octubre.
7656
H) RGE núm. 13748/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitat
social corporativa.
7656
I) RGE núm. 13749/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió d'IB3 a
l'Oficina Central de contractació del Govern.
7656
J) RGE núm. 13750/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repercussió a IB3
pel tancament de Canal 9.
7656
K) RGE núm. 13751/13, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accessibilitat dels discapacitats a la programació d'IB3.
7656
L) RGE núm. 13761/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Informació parlamentària.
7657
M) RGE núm. 13617/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes d'exclusivitat
amb operadors turístics.
7657

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 13644/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora dels ingressos pressupostaris.

7657
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 13554/13, del Grup Parlamentari MÉS, contra les tanques inhumanes.

7658

B) RGE núm. 13642/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la violència de gènere.

7658

C) RGE núm. 13643/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solidarització amb Filipines.

7659

D) RGE núm. 13670/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació del Club Marítim Molinar.

7660

E) RGE núm. 13804/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cable de Red Eléctrica Española (REE).

7660

F) RGE núm. 13805/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no al mega projecte d'ampliació del Club Nàutic d'Es Molinar de
Palma.
7661

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 1941/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadaments
a la Conselleria de Presidència.
7661
B) A la Pregunta RGE núm. 3423/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb cesària (VII).
7662
C) A la Pregunta RGE núm. 4557/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE als hospitals públics
(IV).
7662

(I).

D) A la Pregunta RGE núm. 4558/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
7662

E) A la Pregunta RGE núm. 4559/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
(II).
7662
F) A la Pregunta RGE núm. 4561/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
a cada hospital públic (II).
7662
G) A les Preguntes RGE núm. 4686/13 a 4690/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies i els casos concrets (I a V).
7662
H) A la Pregunta RGE núm. 5596/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Conservatori Superior
de les Illes Balears.
7663
I) A la Pregunta RGE núm. 5597/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Conservatori Superior
de les Illes Balears, 2.
7663
J) A la Pregunta RGE núm. 6162/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs, 4.
7663
K) A la Pregunta RGE núm. 6163/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs, 4.
7663
L) A la Pregunta RGE núm. 6164/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs, 6.
7663
M) A la Pregunta RGE núm. 6165/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs, 7.
7664
N) A la Pregunta RGE núm. 7377/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a compatibilitat per
dur a terme una altra activitat a la Conselleria de Família i Serveis Socials (I i II).
7664
O) A la Pregunta RGE núm. 7437/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagar matrícula.
7664
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P) A la Pregunta RGE núm. 7446/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
de cada hospital públic de la nostra comunitat autònoma.
7664
Q) A la Pregunta RGE núm. 7447/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
de cada hospital públic de la nostra comunitat autònoma declarats objectors.
7665
R) A la Pregunta RGE núm. 7462/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a rehabilitació de la
Casa del Rector de Sant Josep de Sa Talaia.
7665
S) A la Pregunta RGE núm. 7463/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a restauració de la Casa
Bombeig de Sant Josep de Sa Talaia.
7665
T) A les Preguntes RGE núm. 7464/13 i 7465/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a drenatge
OD3 Autovia del nou accés de l'aeroport d'Eivissa i a instalAlació de modificació de la línia aèria MT.LMT.BT soterrades i CT Vista FS.
7665
U) A la Pregunta RGE núm. 7466/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pedrera Es Canal d'En
Capità.
7665
V) A la Pregunta RGE núm. 7467/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ampliació de la xarxa
subterrània de BT a Cala Carbó.
7665
X) A la Pregunta RGE núm. 7468/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte de restauració
de terrenys de la pedrera Canal d'Eivissa.
7665
Y) A les Preguntes RGE núm. 7469/13, 7511/13, 7513/13, 7514/13, 7523/13 i 7528/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, relatives a aparcament públic exterior a la platja Es Cavallet, millora dels elements complementaris a la via
PM-802 a l'accés a Sa Canal, a implantació d'un molí d'oli d'oliva ecològic a les parcelAles 211-212 polígon 1, a projecte de restauració
de la pedrera inactiva S'Argentera, a condicionament d'un aparcament de vehicles a Cala Bassa i a xarxa de BT per alimentar
l'emplaçament remot per a TDT.
7666
Z) A les Preguntes RGE núm. 7470/13 i 7529/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a estació
radioelèctrica per a transmissió TDT Puig de m'Andreu i a xarxes BT i MT per alimentar l'estació radioelèctrica.
7666
AA) A les Preguntes RGE núm. 7471/13, 7472/13 i 7530/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives
a modificació núm. 1 del projecte d'artèries generals de la dessaladora a les xarxes de Sant Joan de Labritja, a instalAlació de la línia MT
7666
12 línies de BT a Ses Taules d'En Vinyes i a instalAlació de línia de MT i 2 línies de BT a Ses Taules d'En Vinyes .
AB) A la Pregunta RGE núm. 7512/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a canvi d'ús
d'edificacions existents al poliesportiu Illa Blanca.
7666
AC) A la Pregunta RGE núm. 7515/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte
d'urbanització del sector 23 Industrial Ses Païses.
7667
AD) A la Pregunta RGE núm. 7516/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a subestació torrent
132KV i línia a 132KV Eivissa-Torrent.
7667
AE) A la Pregunta RGE núm. 7518/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a planta de selecció
de residus de la construcció i la demolició.
7667
AF) A la Pregunta RGE núm. 7519/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a planta solar a Santa
Eulàlia.
7667
AG) A la Pregunta RGE núm. 7520/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a instalAlació de CT
Torent d'Es Coscollar 1 línia de 15 kv.
7667
AH) A la Pregunta RGE núm. 7521/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a instalAlació d'energia
solar fotovoltaica de 96 kw.
7667
AI) A la Pregunta RGE núm. 7522/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a aparcament a l'aire
lliure a la fica Can Jaume, Cala Vedella.
7667
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 7524/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a prolongacions de
canonades de descàrrega de combustible al dic de Botafoc.
7668
AK) A la Pregunta RGE núm. 7526/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a declaració d'interès
general per tanatori a la carretera d'Eivissa a Santa Eulàlia del Riu.
7668
AL) A la Pregunta RGE núm. 7527/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a planta dessaladora
d'aigua marina a la platja Port del Torrent a Sant Josep de Sa Talaia.
7668
AM) A la Pregunta RGE núm. 7580/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al centre
Es Pinaret, juny 2013.
7668
AN) A la Pregunta RGE núm. 7581/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social, juny 2013.
7668
AO) A la Pregunta RGE núm. 7582/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a medi obert, juny
2013.
7668
AP) A la Pregunta RGE núm. 7583/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a medi obert, juny
2013, 2.
7668
AQ) A la Pregunta RGE núm. 7584/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda bàsica, juny
2013, 2.
7669
AR) A la Pregunta RGE núm. 7747/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a estadístiques dels
ciutadans que han abandonat la nostra comunitat.
7669
AS) A la Pregunta RGE núm. 7748/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a registre del nombre
de ciutadans de la nostra comunitat a l'exterior.
7669
AT) A la Pregunta RGE núm. 7749/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a fenomen migratori.
7670
AU) A la Pregunta RGE núm. 7750/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a campanya de
sensibilització.
7670
AV) A la Pregunta RGE núm. 7768/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, 1.
7670
AX) A la Pregunta RGE núm. 7786/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, 2.
7670
AY) A la Pregunta RGE núm. 7804/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, 4.
7670
AZ) A la Pregunta RGE núm. 7840/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, 9.
7671
BA) A la Pregunta RGE núm. 7869/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria de Turisme i Esports, 11.
7671
BB) A la Pregunta RGE núm. 7871/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, 12.
7671
BC) A les Preguntes RGE núm. 7914/13, 7923/13 i 7941/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports, 16, 17, 18 i 19.
7671
BD) A la Pregunta RGE núm. 7934/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, 19.
7671
BE) A la Pregunta RGE núm. 7943/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, 20.
7671

BOPIB núm. 125 - 22 de novembre de 2013

7631

BF) A la Pregunta RGE núm. 7993/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de GESMA (I).
7672
BG) A la Pregunta RGE núm. 8003/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de l'Institut d'Estudis Baleàrics (I).
7672
BH) A la Pregunta RGE núm. 8041/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
d'IBISEC (II).
7673
BI) A la Pregunta RGE núm. 8043/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
d'Institut Balear de la Joventut (II).
7673
BJ) A la Pregunta RGE núm. 8046/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
d'Institut d'Estudis Baleàrics (II).
7673
BK) A la Pregunta RGE núm. 8084/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració d'IBISEC (I).
7674
BL) A la Pregunta RGE núm. 8212/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració d'IBISEC (IV).
7674
BM) A la Pregunta RGE núm. 8214/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (IV).
7674
BN) A les Preguntes RGE núm. 8234/13 i 8257/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cost dels
consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA (I i IV).
7674
BO) A la Pregunta RGE núm. 8358/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reforçar els serveis de
transport públic en autobús del TIB.
7674
BP) A les Preguntes RGE núm. 8620/13 a 8622/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a modalitat
dialectal del castellà als llibres de text, a la gestió administrativa i a foment de les modalitats dialectals del castellà a les Illes Balears.
7675
BQ) A la Pregunta RGE núm. 8677/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció de
malnutrició de menors a les Illes Balears.
7675
BR) A la Pregunta RGE núm. 8683/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interupció voluntària
de l'embaràs, 2.
7675

1.

BS) A la Pregunta RGE núm. 8704/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a brigades forestals IBANAT,
7675

BT) A la Pregunta RGE núm. 8713/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes laborals
IBANAT, 5.
7676
BU) A la Pregunta RGE núm. 8714/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes laborals
IBANAT, 6.
7676

(3).

BV) A la Pregunta RGE núm. 8829/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a sancions als party boats
7676

(4).

BX) A la Pregunta RGE núm. 8830/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a sancions als party boats
7676

BY) A la Pregunta RGE núm. 8888/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reformes a establiments
hotelers.
7676
BZ) A la Pregunta RGE núm. 8889/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions per modificar la
normativa estatal en relació amb els party boats.
7677
CA) A la Pregunta RGE núm. 9208/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a regulació dels beach clubs.
7677
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CB) A la Pregunta RGE núm. 9209/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a seguiment i sancions en
relació als beach clubs.
7677

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 13585/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari.
7677
B) RGE núm. 13586/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2059/12, relativa a recuperació dels doblers
estafats al poble.
7677
C) RGE núm. 13587/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2923/11, relativa a conveni de
carreteres.
7677

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE
núm. 8235/13 i 8236/13.
7678
B) Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 4487/13, del director de l'Oficina de Control Pressupostari.

7678

C) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme RGE núm. 10292/13.

7678

D) Conformitat amb la tramitació de la Proposició de llei RGE 13006/13, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis
socials a les Illes Balears.
7678
E) Rectificació d'errors materials al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2012 (RGE núm. 13854/13).
7678
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre de 2013, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 12952/13, relativa a política general en matèria
d'atenció sanitària, amb l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 13572/13, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 12891/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesura per a la millora de la
connectivitat i l'economia. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formalitzar la continuïtat assistencial amb
l’Hospital Creu Roja.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament i a cercar l’acord amb els
professionals sanitaris i els seus representants sindicals, en
relació amb la reorganització assistencial que fa referència a
l’Hospital Creu Roja, a l’Hospital Son Llàtzer i als centres de
salut de Rafal Nou, Coll d’En Rabassa, Can Pastilla i
Trencadors.
A la seu del Parlament, 19 de novembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13030/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència a la fira de
Londres (World Travel Market). (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4237/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política en
serveis socials.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández i
Herranz.
Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Fina Santiago i
Sandra Fernández.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de novembre de 2013.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13017/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira World Travel Market.
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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D)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13026/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressuposts de les Illes Balears 2014 (I).
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre 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 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13022/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la violència de
gènere. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

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

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13027/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressuposts de les Illes Balears 2014 (II).
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13028/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a destrucció d'ocupació.
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13555/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a acte d'ingrés de la Sra. Carme
Riera a la RAE. (BOPIB núm. 124, de 15 de novembre 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 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13021/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de radioteràpia a Eivissa.
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13553/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resoldre el conflicte educatiu.
(BOPIB núm. 124, de 15 de novembre 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 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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K)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13018/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de la funció
pública. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre 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 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13019/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a importància de l'anglès en els
llocs de feina que s'ofereixen per part del SOIB. (BOPIB núm.
123, de 8 de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13023/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a encomanda de gestió amb
TRAGSA per a la gestió dels serveis de prevenció i extinció
d'incendis. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre 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 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13016/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seminari de transport aeri.
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre 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.

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13024/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions del Govern de
les Illes Balears a les persones i famílies en situació de
necessitat. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
Q)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13025/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resolució judicial en relació
amb l'amortització de places en el sector públic. (BOPIB núm.
123, de 8 de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13020/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de la ciència. (BOPIB núm.
123, de 8 de novembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 12878/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'ocupació. (BOPIB núm. 122,
de 4 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 12896/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a llibertat d'expressió.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, rebutjà els Punts 1 a 10, 13 i 14 de la
Moció RGE núm. 12952/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'atenció sanitària. (BOPIB
núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13010/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a privatització dels aeroports.
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13031/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts de les Illes
Balears (III). (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 3357/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma constitucional per avançar cap a l'estat federal. (BOPIB
núm. 93, de 5 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 125 - 22 de novembre de 2013

7637

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de novembre de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 8858/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
readmissió dels directors d'institut de secundària cessats i
expedientats. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de novembre
de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4497/13, relativa a drets civils de les persones
homosexuals, amb l'esmena RGE núm. 13633/13, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

B)

La votació obtengué el resultat següent:
RESOLUCIÓ
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B)
"El Parlament de les Illes Balears valora positivament els
avanços aconseguits en el reconeixement social i legal de la
diversitat afectiva sexual entre les persones."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, a 19 de novembre de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de
novembre de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5248/13, relativa a banalització de la
dictadura franquista i del nazisme, amb l'esmena RGE núm.
13605/13, del Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears reprova l'ús de conceptes
com "dictadura" o "nazisme", en referir-se a disposicions
portades a terme per governs democràtics, així com a accions
dutes a terme per diferents moviments socials de forma pacífica,
perquè suposa una banalització del sofriment que les dictadures
han generat entre la població al llarg del segle XX a molts
indrets d'Europa i de la resta del món."

A la seu del Parlament, a 19 de novembre de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de novembre
de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4738/13, relativa a Bangladesh i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears lamenta les morts
d'aquest accident que s'hauria pogut evitar i recorda la
responsabilitat que tenen les grans marques que hi ha darrera
d'explotació laboral de la fàbrica de Rana Plaza, a Bangladesh.
2. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix als objectius
de la campanya "Roba neta" i insta el Govern que continuï
donant suport a les ONG de les Illes Balears que treballen en la
sensibilització ciutadana sobre el comerç just i el consum
responsable."
A la seu del Parlament, a 19 de novembre de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 9287/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no-discriminació als tractaments de reproducció
humana assistida. (BOPIB núm. 114, d'13 de setembre de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 8807/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a autoconsum i règim de renovables per a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 10090/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments
dispensats a les farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria.
(BOPIB núm. 117, d'4 d'octubre de 2013).

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 9273/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a donar suport decididament a la petita i mitjana
empresa. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 8568/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a règim especial balear (REB). (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

F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de novembre
de 2013, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
4497/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a drets civils de
les persones homosexuals. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de novembre
de 2013, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
4738/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Bangladesh. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

A)
Ajornament per a una propera sessió de la Proposició no
de llei RGE núm. 5217/13.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre
de 2013, va quedar ajornat per a una propera sessió el debat de
la proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a institucions pel bilingüisme
a l'Administració de Justícia (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de novembre de 2013,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10575/13, del Grup
Parlamentari MÉS , relativa a reinversió del descompte del sou
dels mestres i professors vaguistes en el funcionament dels
centres educatius. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre 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 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Rebuig dels escrits RGE núm. 9211/13, 9740/13 i 9792/13.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre
de 2013, després del debat corresponent, es rebutjaren, per 6
vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, els escrits esmentats,
presentats pels grups parlamentaris MÉS i Socialista, mitjançant
els quals se solAlicitava la compareixença de la delegada del
Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre les
instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil de Calvià
en relació amb els protocols de detenció de ciutadans africans,
sobre les mesures policials en les manifestacions o
concentracions ciutadanes i sobre les detencions violentes
d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb
motiu de la vaga indefinida de la comunitat educativa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 13807/13, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 4237/12, relativa a serveis
socials redistributius. (Mesa de 20 de novembre de 2013).
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4237/12,
relativa a serveis socials, la moció següent.

RGE núm. 13610/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a augment de
categoria i supervisió de la conselleria. (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

Serveis socials redistributius

RGE núm. 13611/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació
d'amarraments i justificació de mercat al Port Adriano,
Calvià. (Mesa de 20 de novembre de 2013).

1. El Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques públiques de serveis socials de caràcter universal són
un instrument eficaç per reduir igualtats i per a la redistribució
de la renda.

RGE núm. 13612/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació
d'amarraments i justificació mediambiental al Port Adriano,
Calvià. (Mesa de 20 de novembre de 2013).

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'anar avançant cap a una renda mínima garantida per a tota la
població sense ingressos econòmics tal com recull la Llei de
serveis socials i el Decret de cartera de serveis socials.

RGE núm. 13614/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a previsió de
reunions de la Comissió de bioseguretat. (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'Avantprojecte
de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de
l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa
de vulneració a l'autonomia local, a les competències de
l'Estatut d'Autonomia de Illes Balears, i a la Llei de serveis
socials de la comunitat autònoma entre d'altres.

RGE núm. 13616/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a encomandes de
gestió a TRAGSA, eficàcia i eficiència. (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una Mesa de representants de
municipis una vegada aprovat l'Avantprojecte de llei per a la
racionalització i la sostenibilitat de l'Administració Local i per:
a) Valorar-ne l'impacte sobre els serveis socials que
actualment gestionen els municipis.
b) Cercar solucions consensuades amb cada un dels
municipis per a la futura gestió dels serveis socials
municipals.
Palma, a 15 de novembre de 2013.
La portaveu suplent:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 13607/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cens de
negocis de restauració a la Platja de Palma. (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13608/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació del
personal tècnic de la Conselleria de Turisme i avaluació dels
plans de qualitat dels establiments de l'oferta complementària.
(Mesa de 20 de novembre de 2013).
RGE núm. 13609/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reformes,
augment de categoria i de llocs de feina a establiments
hotelers. (Mesa de 20 de novembre de 2013).

RGE núm. 13618/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plans de
qualitat a la Platja de Palma. (Mesa de 20 de novembre de
2013).
RGE núm. 13619/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a establiments
de restauració a la Platja de Palma. (Mesa de 20 de novembre
de 2013).
RGE núm. 13645/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (I). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13646/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (II). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13647/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (III). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13648/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (IV). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13649/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (V). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
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RGE núm. 13650/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (VI). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13665/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca (VII). (Mesa de
20 de novembre de 2013).

RGE núm. 13651/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (VII). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13668/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a neteja a
Menut. (Mesa de 20 de novembre de 2013).

RGE núm. 13652/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional catorzena dels pressuposts (I). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13653/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional catorzena dels pressuposts (II). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13654/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional catorzena dels pressuposts (III). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13655/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional catorzena dels pressuposts (IV). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13656/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
addicional catorzena dels pressuposts (V). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13659/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca. (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13660/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca (II). (Mesa de
20 de novembre de 2013).
RGE núm. 13661/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca (III). (Mesa de
20 de novembre de 2013).
RGE núm. 13662/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca (IV). (Mesa de
20 de novembre de 2013).
RGE núm. 13663/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca (V). (Mesa de
20 de novembre de 2013).
RGE núm. 13664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca (VI). (Mesa de
20 de novembre de 2013).

RGE núm. 13673/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació de centres de treball (I). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13674/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació de centres de treball (II). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació de centres de treball (III). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació de centres de treball (IV). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació de centres de treball (V). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació de centres de treball (VI). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13679/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació pràctica a empreses (I). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13680/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació pràctica a empreses (II). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13681/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació pràctica a empreses (III). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13682/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació pràctica a empreses (IV). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
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RGE núm. 13683/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació pràctica a empreses (V). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13696/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (IX). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13684/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mòdul de formació pràctica a empreses (VI). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13697/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (X). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13685/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de formació en la modalitat dual (I). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13698/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XI). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13686/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de formació en la modalitat dual (II). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13699/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XII). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13687/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions immaterials del SOIB. (Mesa de 20 de novembre de
2013).

RGE núm. 13700/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XIII). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13688/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (I). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13701/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XIV). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13689/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (II). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13702/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XV). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13690/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (III). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13703/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XVI). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13691/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (IV). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13704/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XVII). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13692/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (V). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13705/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XVIII). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13693/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (VI). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13706/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XIX). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13694/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (VII). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13707/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost per plaça del SAD d'alta intensitat. (Mesa de 20 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13695/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte pilot del SAD d'alta intensitat (VIII). (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
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RGE núm. 13708/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deute en matèria de concertació de places residencials. (Mesa
de 20 de novembre de 2013).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 13709/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa per
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini
públic del servei de Salut de les Illes Balears (I). (Mesa de 20
de novembre de 2013).

Reformes, augment de categoria i de llocs de feina a
establiments hotelers

RGE núm. 13710/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa per
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini
públic del servei de Salut de les Illes Balears (II). (Mesa de 20
de novembre de 2013).

Dels augments de categoria fruit de les reformes anunciades
reiteradament per la Conselleria de Turisme, quants han
implicat efectivament un augment de llocs de feina? Se solAlicita
informació desglossada per establiments, plantilla anterior a la
reforma i plantilla posterior a l'augment de categoria.
Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

RGE núm. 13846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (Mesa de 20 de
novembre de 2013).
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Augment de categoria i supervisió de la conselleria
Com supervisa i certifica la Conselleria de Turisme que els
augments de categoria dels establiments hotelers s'acompanyen
del prescriptiu augment de plantilla?

Cens de negocis de restauració a la Platja de Palma
Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Com funciona el cens de negocis de restauració a la Platja
de Palma en mans de la conselleria i com s'actualitza?
Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Formació del personal tècnic de la Conselleria de Turisme i
avaluació dels plans de qualitat dels establiments de l'oferta
complementària
Quina formació ha rebut el personal tècnic de la Conselleria
per avaluar els plans de qualitat de l'oferta complementària
prescrits pel Decret de zones turístiques madures?
Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.
Ampliació d'amarraments i justificació de mercat a Port
Adriano, Calvià
Es justifica d'acord amb la demanda l'ampliació de més de
80 amarraments a Port Adriano? Especificau la resposta.
Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Ampliació d'amarraments i justificació mediambiental a Port
Adriano, Calvià

Plans de qualitat a la Platja de Palma

Es justifica des del punt de vista mediambiental l'ampliació
en més de 80 del nombre d'amarraments a Port Adriano?
Especificau la resposta.

Quants d'establiments de restauració de l'anomenada "oferta
complementària" a la Platja de Palma han presentat a data d'avui
els plans de qualitat prescrits al Decret de zones turístiques
madures?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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.

Previsió de reunions de la Comissió de bioseguretat

Establiments de restauració a la Platja de Palma

Té prevista la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori convocar properament la Comissió de bioseguretat?, en
quins terminis?

Quants d'establiments de restauració de l'anomenada "oferta
complementària" té registrats la conselleria a la Platja de
Palma?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

K)

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

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.

Encomandes de gestió a TRAGSA, eficàcia i eficiència

Disposició addicional dinovena dels pressuposts (I)

Creu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que les encomandes de gestió a una empresa com TRAGSA,
que té en curs un expedient de regulació d'ocupació (ERO)
mentre manté 200 directius que cobren més que el president
Rajoy, és la millor opció en termes d'eficàcia i eficiència per
executar tasques del seu departament? Se solAlicita que
argumenteu la resposta.

En quina data ha abonat el Govern de les Illes Balears la
bestreta corresponent al Consell Insular de Mallorca fixada a la
disposició addicional dinovena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Disposició addicional dinovena dels pressuposts (II)

Disposició addicional dinovena dels pressuposts (V)

Quin import ha abonat el Govern de les Illes Balears al
Consell Insular de Mallorca corresponent a la bestreta fixada a
la disposició addicional dinovena dels pressuposts del Govern
de les Illes Balears de l'any 2012?

En quina data ha abonat el Govern de les Illes Balears la
bestreta corresponent al Consell Insular d'Eivissa fixada a la
disposició addicional dinovena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

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

Disposició addicional dinovena dels pressuposts (III)

Disposició addicional dinovena dels pressuposts (VI)

En quina data ha abonat el Govern de les Illes Balears la
bestreta corresponent al Consell Insular de Menorca fixada a la
disposició addicional dinovena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2012?

Quin import ha abonat el Govern de les Illes Balears al
Consell Insular d'Eivissa corresponent a la bestreta fixada a la
disposició addicional dinovena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

Q)

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

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.

Disposició addicional dinovena dels pressuposts (IV)

Disposició addicional dinovena dels pressuposts (VII)

Quin import ha abonat el Govern de les Illes Balears al
Consell Insular de Menorca corresponent a la bestreta fixada a
la disposició addicional dinovena dels pressuposts del Govern
de les Illes Balears de l'any 2012?

En quina data ha abonat el Govern de les Illes Balears la
bestreta corresponent al Consell Insular de Mallorca fixada a la
disposició addicional dinovena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2013?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

U)

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

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

Disposició addicional catorzena dels pressuposts (I)

Disposició addicional catorzena dels pressuposts (IV)

Quin import ha abonat el Govern de les Illes Balears al
Consell Insular de Mallorca corresponent a la bestreta fixada a
la disposició addicional catorzena dels pressuposts del Govern
de les Illes Balears de l'any 2013?

En quina data ha abonat el Govern de les Illes Balears la
bestreta corresponent al Consell Insular d'Eivissa fixada a la
disposició addicional catorzena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2013?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

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

Disposició addicional catorzena dels pressuposts (II)
Disposició addicional catorzena dels pressuposts (V)
En quina data ha abonat el Govern de les Illes Balears la
bestreta corresponent al Consell Insular de Menorca fixada a la
disposició addicional catorzena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2013?

Quin import ha abonat el Govern de les Illes Balears al
Consell Insular d'Eivissa corresponent a la bestreta fixada a la
disposició addicional catorzena dels pressuposts del Govern de
les Illes Balears de l'any 2013?

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

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

Disposició addicional catorzena dels pressuposts (III)
Nomenament adscrit a la Delegació d 'Educació de Menorca
Quin import ha abonat el Govern de les Illes Balears al
Consell Insular de Menorca corresponent a la bestreta fixada a
la disposició addicional catorzena dels pressuposts del Govern
de les Illes Balears de l'any 2013?
Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Compleix l'article 82 de la Llei de funció pública de les Illes
Balears el nomenament de Federico Grau Colom en el seu nou
lloc de feina adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nomenament adscrit a la Delegació d 'Educació de Menorca (II)

Nomenament adscrit a la Delegació d 'Educació de Menorca (V)

En quins fonaments jurídics (llei i article) es basa el
nomenament de Federico Grau Colom en el seu nou lloc de
feina adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca?

Ocupa el Sr. Federico Grau Colom un lloc de feina a través
de comissió de serveis dins l'organigrama i la plantilla de la
Delegació d'Educació de Menorca?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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.

Nomenament adscrit a la Delegació d 'Educació de Menorca
(III)

Nomenament adscrit a la Delegació d 'Educació de Menorca
(VI)

Quins són el nom i les funcions del lloc de feina que ocupa
Federico Grau Colom dins l'organigrama i la plantilla de la
Delegació d'Educació de Menorca?

El Sr. Federico Grau Colom està vinculat, com a funcionari
interí adscrit a la Conselleria d'Educació, al pacte d'estabilitat?
Quina és la vigència d'aquest pacte?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nomenament adscrit a la Delegació d 'Educació de Menorca
(IV)

Nomenament adscrit a la Delegació d 'Educació de Menorca
(VII)

Quin és el procediment que s'ha seguit per al nou
nomenament de Federico Grau Colom dins l'organigrama i la
plantilla de la Delegació d'Educació de Menorca?

Ocupa el Sr. Federico Grau Colom una comissió de serveis
amb reserva de plaça dins l'organigrama i la plantilla de la
Delegació d'Educació de Menorca?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mòdul de formació de centres de treball (III)

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

Quines són les empreses colAlaboradores a l'illa de Mallorca
en el mòdul de formació de centres de treball el curs 20132014?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Neteja a Menut
Què justifica que si hi ha una plaça de personal propi
assignada a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori per a la neteja de les cases de Menut es contracti una
empresa externa per a les mateixes feines a les àrees comunes?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

Quines han estat les empreses colAlaboradores a Menorca en
el mòdul de formació de centres de treball el curs 2012-2013?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Mòdul de formació de centres de treball (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines són les empreses colAlaboradores a les illes d'Eivissa
i Formentera en el mòdul de formació de centres de treball el
curs 2013-2014?

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.

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Mòdul de formació de centres de treball (V)
Quines han estat les empreses colAlaboradores a Eivissa i
Formentera en el mòdul de formació de centres de treball el curs
2012-2013?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Mòdul de formació de centres de treball (II)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines són les empreses colAlaboradores a l'illa de Menorca
en el mòdul de formació de centres de treball el curs 20132014?

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.

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Mòdul de formació de centres de treball (VI)
Quines han estat les empreses colAlaboradores a Mallorca en
el mòdul de formació de centres de treball el curs 2012-2013?
Palma, a 13 de novembre 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.

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.

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

Mòdul de formació pràctica a empreses (I)

Mòdul de formació pràctica a empreses (IV)

Quines són les empreses colAlaboradores a Menorca en el
mòdul de formació pràctica a empreses el curs 2013-2014?

Quines han estat les empreses colAlaboradores de Menorca
en el mòdul de formació pràctica a empreses el curs 2012-2013?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 13 de novembre 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.

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.

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

Mòdul de formació pràctica a empreses (II)

Mòdul de formació pràctica a empreses (V)

Quines són les empreses colAlaboradores a Eivissa i
Formentera en el mòdul de formació pràctica a empreses el curs
2013-2014?

Quines han estat les empreses colAlaboradores d'Eivissa i
Formentera en el mòdul de formació pràctica a empreses el curs
2012-2013?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 13 de novembre 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.

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

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

Mòdul de formació pràctica a empreses (III)

Mòdul de formació pràctica a empreses (VI)

Quines són les empreses colAlaboradores a Mallorca en el
mòdul de formació pràctica a empreses el curs 2013-2014?

Quines han estat les empreses colAlaboradores en el mòdul
de formació pràctica a empreses el curs 2012-2013?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Projecte de formació en la modalitat dual (I)
Quina és la identitat de cadascuna de les empreses
colAlaboradores a Menorca en el projecte de formació en la
modalitat dual el curs 2013-2014?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

AV)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (II)
Quins són els consells insulars que estan desenvolupant el
2013 i desenvoluparan els primers sis mesos de 2014 el Projecte
pilot del SAD d'alta intensitat?

Projecte de formació en la modalitat dual (II)
Quina és la identitat de cadascuna de les empreses
colAlaboradores a Eivissa i Formentera en el projecte de
formació en la modalitat dual el curs 2013-2014?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Inversions immaterials del SOIB
Quines han estat cadascuna de les contractacions que han
justificat la despesa en les inversions de caràcter immaterial del
pressupost del SOIB l'any 2013?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (I)
Quins són els municipis de cadascuna de les illes que estan
desenvolupant el 2013 i desenvoluparan els primers sis mesos
de 2014 el Projecte pilot del SAD d'alta intensitat?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (III)
Quantes places municipals s'han beneficiat i es beneficiaran
a cadascun dels municipis de la posada en funcionament del
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat el 2013-2014?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (IV)
Quantes places municipals de cadascun dels consells
insulars es beneficien del Projecte pilot del SAD d'alta intensitat
el 2013-2014?
Palma, a 13 de novembre 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.

AZ)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BC)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (V)

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (VIII)

Quina és la quantitat econòmica que suposa per a cadascun
dels ajuntaments afectats el funcionament el 2013-2014 del
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat?

Quina és la previsió d'implantació del Projecte pilot del
SAD d'alta intensitat per a 2014 quant als municipis que s'hi
incorporaran?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 13 de novembre 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.

BA)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BD)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (VI)

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (IX)

Quina és la quantitat econòmica que suposa per a cadascun
dels consells insulars afectats el funcionament el 2013-2014 del
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat?

Quin estalvi suposa per a les aportacions de cadascun dels
municipis en el funcionament dels centres residencials i de
centres de dia, el finançament de les places del Projecte pilot del
SAD d'alta intensitat de 2013-2014, per part de la conselleria?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 13 de novembre 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.
BB)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BE)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (VII)
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (X)
Quina és la previsió d'implantació del Projecte pilot del
SAD d'alta intensitat per a 2014 quant a nombre de places i la
seva titularitat?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quin estalvi suposa per a les aportacions de cadascun dels
municipis en els serveis d'ajuda a domicili, el finançament de
les places del Projecte pilot del SAD d'alta intensitat de 20132014, per part de la conselleria?
Palma, a 13 de novembre 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.

BF)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BI)

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XI)

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XIV)

Amb quin criteri s'han escollit els municipis que han
participat en el Projecte pilot del SAD d'alta intensitat de 2013?

Quin és el nombre de places per a la dependència que a
Mallorca han creat per l'aplicació del Projecte pilot del SAD
d'alta intensitat el 2013?

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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 13 de novembre 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.
BG)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BJ)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XII)
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XV)
Amb quins criteris s'incrementarà el 2014 el nombre de
municipis que tendran la possibilitat de comptar amb el SAD
d'alta intensitat?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quin és el nombre de places per a l'atenció a la dependència
que a Menorca ha creat el Projecte pilot del SAD d'alta
intensitat el 2013?
Palma, a 13 de novembre 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.
BH)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

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

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XIII)
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XVI)
El finançament el 2014 de les places lligades al Projecte
pilot del SAD d'alta intensitat que desenvolupin els ajuntaments
i els consells, s'incorporarà al conveni anual de la conselleria
amb rels consells insulars en matèria de gestió de places per a
la dependència?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quin és el nombre de places per a l'atenció a la dependència
que a Eivissa i Formentera ha creat el Projecte pilot del SAD
d'alta intensitat el 2013?
Palma, a 13 de novembre 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.

BL)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

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

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XVII)

Cost per plaça del SAD d'alta intensitat

Quina és la previsió de creació de places a Mallorca
d'atenció a la dependència el 2014, lligades a la implantació del
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat?

Quin és el cost de plaça del SAD d'alta intensitat el 20132014?

Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 13 de novembre 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.
BM)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BP)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Deute en matèria de concertació de places residencials

Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XVIII)
Quina és la previsió de creació de noves places d'atenció a
la dependència a Menorca, lligades a la implantació del Projecte
pilot del SAD d'alta intensitat el 2014?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quin és el deute amb data 1 de novembre de 2013 que té el
Govern de les Illes Balears amb cadascun dels ajuntaments i
consells insulars de les nostres illes en matèria de concertació de
places residencials i de centres de dia lligades al servei d'atenció
a la dependència?
Palma, a 13 de novembre 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.
BN)
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 de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Projecte pilot del SAD d'alta intensitat (XIX)
Quina és la previsió de creació de noves places d'atenció a
la dependència a Eivissa i Formentera, lligades a la implantació
del Projecte pilot del SAD d'alta intensitat el 2014?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de
béns de domini públic del Servei de Salut de les Illes Balears (I)
Quina quantitat econòmica s'ha recaptat amb la taxa per a la
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini
públic del servei de Salut de les Illes Balears que es duguin a
terme mitjançant concessió o autorització administrativa, des de
dia 1 de gener de 2013 fins a dia d'avui?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de
béns de domini públic del Servei de Salut de les Illes Balears
(II)
Quins són els conceptes i les seves quantitats, recaptades
amb la taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament
especial de béns de domini públic del servei de Salut de les Illes
Balears que es duguin a terme mitjançant concessió o
autorització administrativa, des de dia 1 de gener de 2013 fins
a dia d'avui?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 15 de novembre de 2013?
Palma, a 15 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 13713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap
d'esports d'IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de novembre de
2013).
RGE núm. 13714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desviació
pressupostària de l'EPRTVIB, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de novembre de
2013).
RGE núm. 13745/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració
dels serveis informatius, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de novembre de
2013).
RGE núm. 13746/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració del Grup IB3, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de novembre de
2013).
RGE núm. 13747/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime
Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiències de setembre o octubre, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de novembre
de 2013).

Ordre de Publicació

RGE núm. 13748/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a responsabilitat social corporativa, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de novembre
de 2013).

RGE núm. 13711/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació d'IB3 a la producció de la sèrie El Faro, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 14 de novembre de 2013).

RGE núm. 13749/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió
d'IB3 a l'Oficina Central de contractació del Govern, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 14 de novembre de 2013).

RGE núm. 13712/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
fetes sobre manipulació a IB3, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de novembre de
2013).

RGE núm. 13750/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repercussió a IB3 pel tancament de Canal 9, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 14 de novembre de 2013).

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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RGE núm. 13751/13, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accessibilitat dels discapacitats a la programació
d'IB3, a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears de 14 de novembre de 2013).
RGE núm. 13761/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Informació
parlamentària, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 14 de novembre de 2013).
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Cap d'esports d'IB3 Ràdio
Quines actuacions durà a terme la direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en relació amb el
nomenament del Sr. Alejandro Jurado com a cap d'esports d'IB3
Ràdio?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Participació d'IB3 a la producció de la sèrie El Faro
Considera el Sr. Director que la participació d'IB3 a la
producció de la sèrie El Faro d'adiu amb els principis de l'ens
i de la llei del sector audiovisual?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Desviació pressupostària de l'EPRTVIB
Quina serà la desviació pressupostària de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears dins l'exercici pressupostari
de 2013?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Denúncies fetes sobre manipulació a IB3
Quina opinió li mereixen al Sr. Director General les
denúncies fetes sobre manipulació a IB3 arran de les que es van
fer a Canal 9?
Palma, a 13 de novembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Elaboració dels serveis informatius
L'eliminació de l'obligatorietat que els serveis informatius
siguin elaborats per personal propi d'IB3, segons la recent
aprovada Llei audiovisual de les Illes Balears, afectarà en
alguna cosa la situació actual i futura dels esmentats serveis a
IB3?
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Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.

Reestructuració del Grup IB3
Adhesió d'IB3 a l'Oficina central de contractació del Govern
Com s'ha de valorar la possibilitat de reestructuració del
Grup IB3?
Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Audiències de setembre i octubre
Quina valoració es fa de les audiències obtingudes els mesos
de setembre i octubre en comparació al mateix temps de 2011
i 2012?
Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

Quines són les expectatives de futur respecte de l'adhesió de
la Radiotelevisió de les Illes Balears a l'Oficina central de
contractació del Govern?
Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Repercussió a IB3 pel tancament de Canal 9
Si mirem el panorama audiovisual actual a les comunitats
autònomes o tenint en compte el tancament de Canal 9, es
continua reafirmant en el fet que no hi haurà cap tipus de
repercussió en la Radiotelevisió autonòmica balear a curt i a
llarg termini?
Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Responsabilitat social corporativa
Quina ha estat la presència de la responsabilitat social
corporativa a Televisió i Ràdio de les Illes Balears els mesos de
setembre i octubre?

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Accessibilitat dels discapacitats a la programació d'IB3
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Quin és el full de ruta de la Televisió de les Illes Balears per
aconseguir l'accessibilitat dels discapacitats a la programació
d'aquest mitjà audiovisual?

Ordre de Publicació
Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
José María camps i Buenaventura.

RGE núm. 13644/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora dels ingressos pressupostaris. (Mesa de 20
de novembre de 2013).

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
l'esmentada comissió.
Informació parlamentària
Com valora el director general el tractament de la
informació parlamentària?
Palma, a 14 de novembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Ordre de Publicació
RGE núm. 13617/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes
d'exclusivitat amb operadors turístics, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 20 de novembre de 2013).
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Millora dels ingressos pressupostaris
Des de la seva arribada al Govern de les Illes Balears, el PP
va decidir atacar el govern progressista de la legislatura anterior
amb l’endeutament acumulat en quatre anys de govern.
Els dos consellers d’Hisenda que ha tingut aquest govern del PP
fins ara, han coincidit que reclamar un objectiu de dèficit més
elevat equivalia a incrementar l’endeutament i això té sempre
conseqüències desastroses per a la nostra economia.
La necessitat de millorar els ingressos de la nostra comunitat
autònoma passava el 2013 per l’aprovació i l'aplicació de nous
imposts, proposta que va aconseguir unir en contra seva els
diferents sectors empresarials afectats i els consumidors i
sindicats.
Finalment el Govern de les Illes Balears va decidir la
retirada definitiva dels nous imposts.
Per a 2014 segueixen els problemes amb els ingressos, si bé
sorprenentment la solució ha canviat. Ara la millor opció és
incrementar l’endeutament al màxim permès, per tal
d’equilibrar els pressuposts de la comunitat autònoma.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Contractes d'exclusivitat amb operadors turístics
Com valora el conseller que s'hagin signat tants de
contractes d'exclusivitat entre establiments hotelers de les Illes
i alguns operadors turístics després de la World Travel Market?
Palma, a 12 de novembre de 2'013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha decidit suplir la reducció dels ingressos
incrementant espectacularment l’endeutament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb tots els grups parlamentaris una
política tributària progressiva i més justa.
Palma, a 12 de novembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Aquest instrument genera profunds talls al cos, especialment a
les cames i les mans.

Ordre de Publicació

Quan es varen instalAlar les ONG de l’Estat i internacionals
varen denunciar aquest fet atès que eren molt lesives per als
immigrants. Finalment foren retirades l’any 2007.

RGE núm. 13554/13, del Grup Parlamentari MÉS, contra
les tanques inhumanes, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 20 de novembre
de 2013).

El Ministeri de l’Interior ha tornat a colAlocar aquestes
fulletes i ganivetes, no al llarg dels 9 quilòmetres de la tanca
sinó al llarg d’uns tres quilòmetres.

RGE núm. 13642/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a lluita contra la violència de gènere, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 20 de novembre de 2013).

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat
aquesta

RGE núm. 13643/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solidarització amb Filipines, amb tramitació pel
procediment d'urgència davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 20 de novembre de 2013).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè retiri de forma immediata les fulletes i les
ganivetes de la tanca, ateses les greus lesions que poden
ocasionar a les persones.

RGE núm. 13670/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació del Club Marítim Molinar, amb tramitació
pel procediment d'urgència davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 20 de novembre de
2013).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a protegir les fronteres d’acord amb els Tractats
Internacionals i d’acord amb els Drets Humans i a protegir la
integritat de les persones.

RGE núm. 13804/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a cable de Red Eléctrica Española (REE), amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 20 de novembre de
2013).

Proposició no de llei

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a invertir més pressupost en cooperació internacional
en els països que generen immigració cap a l’Estat espanyol,
com una de les mesures més efectives per evitar la necessitat
d’immigrar de ciutadans de països empobrits.
Palma, a 8 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 13805/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no al mega projecte d'ampliació del Club Nàutic d'Es
Molinar de Palma, amb tramitació pel procediment d'urgència
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 20 de novembre de
2013).
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Contra les tanques inhumanes
Al Regne de Marroc hi ha un colAlectiu importat de persones
immigrants, sobretot subsaharianes, que volen introduir-se a
Europa a través de l’Estat espanyol.
Són immigrants que volen entrar de forma irregular. Una de
les vies d’entrada és l’assalt massiu a través de la tanca situada
a la frontera entre el regne de Marroc i Melilla.
Per evitar aquests assalts l’any 2005 es varen colAlocar unes
fulletes i ganivetes que s’entrecreuen amb els ferros de la tanca.

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.
Lluita contra la violència de gènere
Exposició de motius
La violència de gènere és una xacra social molt lluny de
resoldre’s actualment malgrat sigui la manifestació extrema de
la desigualtat i del sotmetiment de les dones.
En el que portam d’any 2013, 42 dones han perdut la vida
per aquesta causa, tres a la nostra comunitat autònoma, i fins i
tot han perdut la vida també alguns dels seus fills.
La violència dels homes contra les dones no pot quedar
oculta en la vida privada de les persones, i la nostra obligació
com a institució, com a persones que ens dedicam a la política
i com a ciutadans i ciutadanes és fer-la visible, perquè la
violència contra les dones no és un assumpte privat sinó un
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delicte que s’ha de perseguir d’ofici i un problema d’interès
públic.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

En aquests anys de retallades és més important que mai
mantenir les dotacions pressupostàries dirigides a la prevenció
i la protecció de la violència i a palAliar-ne les causes.
Malauradament, però, veim com les polítiques que es duen
a terme des de la nostra nació no van en aquest sentit. És
perfectament constatable el fet que des que governa el PP s’han
disminuït més d’un 28% les polítiques en matèria de lluita
contra la violència de gènere, i aquesta és un altra manera de
donar l’esquena a les víctimes del delicte masclista i, com a
conseqüència, d'augmentar el patiment tant d’aquestes dones
com dels seus fills.
Certament aquesta lluita implica tota la societat, però ha de
ser el Govern de l’Estat i les administracions competents les que
han de liderar la batalla, mantenint els recursos necessaris i
impulsant mesures de protecció conjugades amb mesures de
prevenció, sensibilització i informació perquè sigui possible
arribar a avançar en el camí de l’eliminació d’aquesta xacra.
És per tot això que el Grup Socialista en el Parlament de les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar un 25% les partides econòmiques
previstes en els pressuposts 2014, així com els serveis existents
per combatre la violència de gènere.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a no reduir els pressuposts, els programes, les
actuacions ni tampoc els serveis dirigits a combatre la violència
de gènere i atendre les dones que en són víctimes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar aquelles polítiques d'igualtat que
garanteixin la protecció de les dones que solAliciten ajuda als
poders públics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la implicació de totes les
administracions públiques i a les organitzacions socials en la
lluita contra la violència de gènere.
Palma, a 12 de novembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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.
Motivació del procediment d'urgència: Després dels greus
esdeveniments ocorreguts a les illes Filipines, és urgent prendre
mesures d'ajuda humanitària el més ràpid possible.
Solidarització amb Filipines
Les conseqüències del tifó Haiyan han estat devastadores
per a les Filipines i els seus habitants.
Prop de 10 milions de filipins s’han vist afectats pels efectes
d’aquest fenomen natural, que les veus científiques relacionen
amb el canvi climàtic del planeta. Aquestes veus adverteixen
que les Filipines poden patir encara més les conseqüències dels
canvis de temperatura, sobretot per l’augment de les
temperatures marines.
Hi ha més de sis-cents mil desplaçats i infinitat de pobles
petits incomunicats sense possibilitat de rebre ajuda
humanitària.
Els equips d’emergència i rescat filipins treballen
intensament per ajudar les víctimes afectades, centrant-se en les
tasques de recerca de possibles supervivents.
El govern filipí manifesta que les prioritats més immediates
són la retirada de les escombraries, les tasques logístiques, el
restabliment de les comunicacions i el subministrament d’aigua
potable, productes per a la neteja personal i sanejament,
aliments, medicaments i refugi temporal.
Precisament la manca d’aquests béns de necessitat primària
han creat un clima de pànic i histèria entre els supervivents que
afamegats i sense beguda recorren els indrets d’una població
devastada.
La demanda és enorme i els subministraments que arriben
no estan arribant als més necessitats.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament
el patiment del poble filipí i se solidaritza amb la seva situació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar d’una partida extraordinària l’ajuda
humanitària urgent per tal de poder contribuir a millorar les
terribles circumstàncies de la població filipina.
Palma, a 12 de novembre de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.
Cable de Red Eléctrica Española (REE)

Motivació del procediment d'urgència: El projecte d'ampliació
del Club Marítim del Molinar s'està tramitant per Puertos del
Estado i Autoritat Portuària de les Illes Balears i l'exposició
pública de l'estudi ambiental ha generat una gran alarma social,
per la qual cosa és urgent el pronunciament del Parlament de les
Illes Balears ja que s'ha de produir en el marc de la tramitació
esmentada.
Ampliació del Club Marítim Molinar
El projecte anomenat "Remodelación y mejora de las
instalaciones del Club Marítimo Molinar de Levante" de Palma
suposa una ampliació de les instalAlacions actuals amb un
increment del 420% dels amarraments (dels 75 actuals a 315) i
del 734% d'ocupació (passa de 9.991 m2 a 73.348 m2).
Els dics projectats suposen un gran impacte:
a) Ambiental: s'ubica a la zona de "tenalla" característica de
la costa del Molinar que és un ecosistema ric en espècies de
flora i fauna que es veurà greument compromès per les obres de
dragat que l'enorme superfície de l'ampliació del port suposen.
b) Social: el nou port propiciarà la substitució del teixit
social del barri canviant la mescla de rendes existents per
l'increment especulatiu que produirà la nova infraestructura.
c) Les característiques del litoral també canviaran ja que les
dinàmiques marines actuals es veuran alterades pels
desproporcionats dics projectats.
d) No existeix planejament urbanístic que doni suport a
aquest projecte ja que ni a nivell municipal, ni insular i sectorial
no es preveu.

Fa unes setmanes el Govern va anunciar, de la mà dels
responsables de la companyia Red Eléctrica Española, la
projecció d'un nou cable elèctric que connectarà el sistema
elèctric de les Illes Balears amb la península.
Una nova infraestructura que a més de no formar part de la
planificació energètica de la CAIB, suposa una inversió
multimilionària a càrrec de l'anomenat “dèficit de tarifa” que
repercutirà en uns preus en el rebut de l'electricitat que per altra
banda no deixa de pujar a causa de l'eterna connivència entre els
grans partits i les grans multinacionals de l'energia.
Els arguments que s'han donat per defensar aquest nou cable
són sobretot l'econòmic i una presumpta aposta per les energies
renovables que, tanmateix, el Ministeri dirigit pel Sr. Soria
s'està encarregant de fer inviable, fent cas de les demandes de
les grans companyies.
El que és cert és que el marc polític en el qual es fa l'anunci
del nou cable convida a desconfiar respecte de les intencions, i
posa en qüestió el principi d'austeritat tan reiterat, sobretot si
tenim en compte les importants inversions en infraestructures
energètiques dels darrers anys (centrals de cicle combinat,
finalització de les interconnexions de l'actual cable elèctric,
gasoducte,...), que també van a engreixar l'esmentat “dèficit de
tarifa”.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment, Ports de l'Estat i Autoritat Portuària de Balears, a
denegar el projecte de l’ampliació del Club Marítim del
Molinar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Palma que manifesti, als
organismes esmentats, la seva oposició a l’aprovació del
projecte d’ampliació del Club Marítim del Molinar.
Palma, a 13 de novembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a condicionar la projecció del nou cable elèctric a un
objectiu d'almenys el 20% de generació pròpia mitjançant fonts
d'energia renovable per a 2020, acompanyada de compromisos
pressupostaris.
- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar i ampliar els objectius anteriors i les
accions per fer-los efectius mitjançant un procés de participació
ciutadana i de consens amb els agents socials, i a incloure'ls en
un nou Pla director sectorial energètic de les Illes Balears.
- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
reconèixer un vertader règim que afavoreixi la implantació
d'energies renovables a la nostra comunitat, tal i com s'ha fet
històricament amb les Canàries.
- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar noves instalAlacions de generació amb
renovables que facilitin les petites empreses i la inversió local,
sense condicionar-les a procediments de subhasta que només
beneficien les grans corporacions.
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Palma, a 14 de novembre de 2'13.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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Palma, a 14 de novembre de 2'13.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Motivació del procediment d'urgència: El mega projecte
d'ampliació del Club Nàutic d'Es Molinar de Palma s'ha conegut
aquests dies i la reacció social ha estat molt rellevant.
No al mega projecte d'ampliació del Club Nàutic d'Es Molinar
de Palma
L'Autoritat Portuària de Balears ha començat a tramitar un
projecte d'ampliació del Club Marítim del Molinar del Llevant.
De fet, s'acaben d'evacuar les consultes prèvies mediambientals
a través del Ministeri de Medi Ambient.
L'esmentat projecte d'ampliació del Club Marítim del
Molinar de Llevant multiplica un 700% l'actual superfície del
port. Passaria d'ocupar 9.991 m2 a 73.343 m2. El projecte
representa un impacte paisatgístic i mediambiental brutal,
descomunal, i pot tenir conseqüències nefastes per tota la badia
i la Platja de Palma, les seves arenes i la qualitat de les seves
aigües, tal com ha advertit la mateixa confraria de pescadors de
Palma. Les afectacions negatives a nivell urbanístic, de
mobilitat, etc., per al barri del Molinar també són evidents. En
definitiva, se sacrifica l'interès general d'un barri i de la ciutat en
favor dels guanys d'uns pocs inversors amb el negoci dels
amarraments.
ARCA, GOB, Confraria de pescadors, veïnats del barri, etc.,
ja s'han posicionat en contra d'aquest mega projecte,
desproporcionat i agressiu amb l’entorn mediambiental i amb
l’entorn social d’aquesta barriada emblemàtica de Palma.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a paralitzar la tramitació del projecte d'ampliació del Club
Marítim del Molinar del Llevant, per desproporcionat i pel seu
greu impacte paisatgístic i mediambiental.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir de manera immediata una moratòria de
Ports Esportius, i al Govern de l'Estat a fer el mateix pel que fa
als ports de la seva titularitat dins la CAIB.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1941/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadaments a la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Quantes persones, amb contractacions laborals, s’han
acomiadat, per qualsevol que sigui la causa (inclosa la
finalització del termini contractual), a cada una de les entitats
del sector públic, vinculades o dependents de la Conselleria de
Presidència o de la Presidència de les Illes Balears, des de dia
20 de juny de 2011 fins a 28 de febrer de 2013?
Presidència:
Institut d’Estudis Autonòmics: no té competència al respecte
d’aquest matèria.
Conselleria de Presidència:
EPRTVIB: s’han acomiadat 11 persones amb contractació
laboral.
TVIB: s’han acomiadat 6 persones amb contractació laboral.
RÀDIO: s’han acomiadat 4 persones amb contractació
laboral.
Multimèdia de les Illes Balears, SA: s’han acomiadat 4
persones (més la directora gerent) entre el 20 de juny de 2011
i el 28 de febrer de 2013.
Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears: a data de 20/06/11 tenia 10 contractats laborals i a
28/02/13 n’hi ha 7, però no s’ha acomiadat cap persona. Les 3
baixes corresponen a 1 renúncia i a 2 excedències voluntàries.
Fundació Balears a l’Exterior: a data de 31/12/12 ha
finalitzat l’activitat i operativitat d’aquesta d’acord amb
l’establert pel Consell de Govern.
El març de 2013 es dóna de baixa l'FBE al registre
autonòmic de Fundació, segons resolució de la DG de Relacions
Institucionals i Assumptes Exteriors. Tot això ha suposat
l’acomiadament de 8 persones vinculades a l'FBE.
Fundació Santuari de Lluc: no hi ha hagut cap
acomiadament amb contracte laboral.
Fundació Escola de Pràctica Jurídica: hi ha hagut una
finalització el 10/05/12 d’un contracte laboral, treballador que
havia estat contractat el 23/01/12, per motiu de substitució
d’una baixa maternal.
Consorci Centre Balears Europa: s’han produït tres
amortitzacions de lloc de treball i una finalització del contracte
d’obra o servei.
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial: no hi
hagut cap acomiadament de contractació laboral.
Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de presidència:
Antoni Gómez i Pérez.
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B)
A la Pregunta RGE núm. 3423/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb
cesària (VII). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a l'Hospital
de Formentera des de l'any 2007 a 2012, desglossat per anys?
2007
2008
2009
2010
2011
2012

12
23
21
22
15
20

E)
A la Pregunta RGE núm. 4559/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades (II). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut
per interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma, desglossat per clínica privada, el mes d'abril de
2013?
Durant el més d'abril de 2013 s'han tramitat per l'Ib-Salut,
per IVE realitzades en clíniques concertades, les següents
quantitats econòmiques:
Centro Médico Aragón: 4.080 euros
EMECE: 1.360 euros
TOTAL: 5.440 euros

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4557/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE als hospitals
públics (IV). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

F)

Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc, el mes d'abril de 2013?

A la Pregunta RGE núm. 4561/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic (II). (BOPIB núm. 98, de
10 de maig de 2013).

A l'Hospital Verge de Lluc, el mes d'abril de 2013 sí hi ha
hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs.

Ordre de Publicació

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

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Hospital Can Misses: 4
Hospital Universitari Son Espases: 32
Hospital Mateu Orfila: 5
Hospital Manacor: 9
Hospital Son Llàtzer: 0
Hospital Comarcal d'Inca: 6

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4558/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades (I). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut,
desglossat per clínica privada, el mes d'abril de 2013?
El mes d'abril de 2013 s'han realitzat, a les clíniques
privades autoritzades i abonades per l'Ibsalut, un total de 16
interrupcions voluntàries de l'embaràs:
Centro Médico Aragón: 12
EMECE: 4
TOTAL: 16
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 4686/13 a 4690/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
comissió dedicada a l'estudi, el seguiment i l'evolució de les
patologies i els casos concrets (I a V). (BOPIB núm. 98, de 10
de maig de 2013).
Dia 30 d'agost de 2012, el Sr. Antonio Mesquida Ferrando,
president del Consell de Direcció del Servei de Salut de les
Illes Balears, va signar el document "Criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el Servei de Salut
de les Illes Balears ha de donar a totes les persones que no
tenguin la consideració d'assegurat o beneficiari". A la seva
tercera pàgina diu: "es crearà una comissió dedicada a
l'estudi, el seguiment i l'evolució de les patologies i els casos
concrets...", especialment en els casos relacionats amb les
patologies incloses a l'annex 1 de la norma. Qui forma part
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d'aquesta comissió? A quines dates s'ha reunit? Quines
decisions ha pres? Ha tractat el cas del Sr. Alpha Pam? Quines
decisions va prendre en relació al seu cas?
Les incidències es resolen a diari des del Servei de
Prestacions de l'Ibsalut si existeixen reclamacions o
discrepàncies.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 5596/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
Conservatori Superior de les Illes Balears. (BOPIB núm. 101,
de 31 de maig de 2013).
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J)
A la Pregunta RGE núm. 6162/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs, 4. (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc, des de dia 1 de gener de
2012 a 31 de maig de 2013?
A l'Hospital Verge de la Salut s'han realitzat 435
interrupcions voluntàries de l'embaràs des de dia 1 de gener de
2012 a 31 de maig de 2013. No existeix cap hospital que es
digui Verge de Lluc.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Dóna plenes garanties la Sra. Consellera de continuïtat de
tots els estudis del Conservatori Superior de les Illes Balears?

Ordre de Publicació
K)

Els estudis superiors de música que s'imparteixen en el
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ofereixen
la possibilitat de cursar aquests estudis superiors als ciutadans
de la nostra comunitat autònoma.
Aquest govern, com ja s'ha expressat en altres ocasions,
impulsa els ensenyaments artístics superiors de qualitat.
Concretament i en referència als estudis superiors de música,
s'està elaborant un pla d'estabilitat a nivell acadèmic i
pressupostari, conjuntament amb l'equip directiu i altres
professors del centre. L'objectiu d'aquest pla és que es puguin
continuar impartint els estudis superiors de música, amb
coherència acadèmica i màxima qualitat possible i a la vegada
garantir-ne la viabilitat pressupostària a llarg termini.
Aquests és una iniciativa seriosa que té en compte la
importància que tenen aquests estudis, enfront de la deixadesa
que havien patit els ensenyaments musicals, en particular els
estudis superiors i l'enorme deute generada a l'anterior
legislatura.

A la Pregunta RGE núm. 6163/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs, 4. (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).
Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc, el mes de maig de 2013?
A l'Hospital Verge de la Salut sí hi ha hagut
ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions voluntàries de
l'embaràs el mes de maig de 2013. No existeix cap hospital que
es digui Verge de Lluc.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

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

Ordre de Publicació

L)
A la Pregunta RGE núm. 6164/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs, 6. (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).

I)
A la Pregunta RGE núm. 5597/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
Conservatori Superior de les Illes Balears, 2. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).
Quina opinió li mereix el Pla de viabilitat del Conservatori
Superior de les Illes Balears redactat pel seu claustre de
professors?
La proposta elaborada per un grup de professors sobre
l'organització del propers curs, no és un pla de viabilitat, és una
proposta d'organització per un curs acadèmic.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut,
desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013
a 31de maig de 2013?
S'adjunta detall per clínica.
Núm.1 IVES facturats directament

01/01/2012
31/12/2012

01/01/2013
31/05/2013

Centro Médico Aragón

23

59

EMECE

27

42

Aurora Clínic

13

0

TOTAL

63

101
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Núm.1 IVES sistema reintegrament

01/01/2012
31/12/2012

01/01/2013
31/05/2013

Centro Médico Aragón

46

--

EMECE

104

--

Aurora Clínic

21

--

TOTAL

171

--

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

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 la Conselleria
de Família i Serveis Socials, des que va començar a vigir el
Decret Llei, fins a junt de 2013?
Fins al dia de la data, cap persona ha obtingut la
compatibilitat per dur a terme una altra activitat, després
d’haver obtingut una reducció voluntària del complement
específic, a l’empara de la disposició addicional dissetena del
Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, a les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials.
Palma, 26 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herraz.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 6165/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs, 7. (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de
2013).

Ordre de Publicació
O)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut,
desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013
a 31de maig de 2013?
S'adjunta detall per clínica.
Centre

01/01/2012
31/12/2012

01/01/2013
31/05/2013

Centro Médico Aragón

48.470,00i

20.310,00i

EMECE

50.495,00i

14.380,00i

Aurora Clínic

17.340,00i

TOTAL

116.305,00i

A la Pregunta RGE núm. 7437/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagar
matrícula. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quants d’estudiants de la UIB no han pogut pagar la
matrícula el curs 2012-2013 i s’han quedat sense dret a
examen a final de curs?
Aquesta informació és competència de la UIB.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
34.690,00i

Reintegrament d'abonament
Centro Médico Aragón

15.640,00i

EMECE

39.260,00i

Aurora Clínic

7.340,00i

TOTAL

62.240,00i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 7377/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria de Família i Serveis Socials (I i II). (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).
Relació de persones que han obtingut la compatibilitat per
dur a terme una altra activitat, després de dur a terme una
reducció voluntària del complement específic, a l’empara de la
Disposició addicional dissetena del Decret 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

P)
A la Pregunta RGE núm. 7446/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra comunitat
autònoma. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra Comunitat Autònoma, desglossat per
hospital, el mes de juny de 2013?
Hospital Universitari Son Espases: 35
Hospital Son Llàtzer: 22
Hospital d’Inca: 12
Hospital de Manacor: 16
Hospital Mateu Orfila: 9
Hospital Can Misses: 15
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Q)

T)

A la Pregunta RGE núm. 7447/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues de cada hospital públic de la nostra comunitat
autònoma declarats objectors. (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).

A les Preguntes RGE núm. 7464/13 i 7465/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives
a drenatge OD3 Autovia del nou accés de l'aeroport d'Eivissa
i a instalAlació de modificació de la línia aèria MT.LMT.BT
soterrades i CT Vista FS. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra Comunitat Autònoma, que s’han declarat
objectors per a la realització d’interrupcions voluntàries de
l’embaràs, desglossat per hospital, el mes de juny de 2013?
Hospital Universitari Son Espases: 32
Hospital Son Llàtzer: 10
Hospital d’Inca: 6
Hospital de Manacor: 9
Hospital Mateu Orfila: 5
Hospital Can Misses: 4

En quina situació es troba l'expedient núm. 005046/09,
drenatge OD3 autovia del nou accés a l'aeroport d'Eivissa? I
el núm. 004450/10, instalAlació de modificació de la línia aèria
MT.LMT.BT soterrades i CT Vista FS?
L'expedient es troba pendent
documentació per part del promotor.

de

presentació

de

Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
Ordre de Publicació
U)
Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 7462/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
rehabilitació de la Casa del Rector de Sant Josep de Sa Talaia.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l'expedient núm. 007466/05,
Rehabilitació Casa del Rector de Sant Josep de Sa Talaia?

A la Pregunta RGE núm. 7466/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pedrera Es
Canal d'En Capità. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 009866/05,
Pedrera Es Canal d'En Capità a Eivissa?
L’expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 27 de setembre de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

L'expedient es troba finalitzat mitjançant informe del Parc
de Ses Salines.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
V)

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 7463/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
restauració de la Casa Bombeig de Sant Josep de Sa Talaia.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l'expedient núm. 000642/10,
instalAlació d'activitat de restauració de la Casa de Bombeig de
Sant Josep de Sa Talaia?

A la Pregunta RGE núm. 7467/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ampliació
de la xarxa subterrània de BT a Cala Carbó. (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 016140/08,
Ampliació xarxa subterrània de BT a Cala Carbó de Sant
Josep de Sa Talaia?
L’expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 20 de desembre de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

L'expedient es troba pendent de resolució del recurs
potestatiu de reposició interposat pel promotor.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 7468/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte de
restauració de terrenys de la pedrera Canal d'Eivissa. (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
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En quina situació es troba l'expedient núm. 18202a/10,
projecte de restauració de terrenys de la pedrera Canal
d'Eivissa?
L'expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 27 de setembre de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 7469/13, 7511/13, 7513/13,
7514/13, 7523/13 i 7528/13, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a aparcament
públic exterior a la platja Es Cavallet, millora dels elements
complementaris a la via PM-802 a l'accés a Sa Canal, a
implantació d'un molí d'oli d'oliva ecològic a les parcelAles
211-212 polígon 1, a projecte de restauració de la pedrera
inactiva S'Argentera, a condicionament d'un aparcament de
vehicles a Cala Bassa i a xarxa de BT per alimentar
l'emplaçament remot per a TDT. (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 021479/09,
aparcament públic exterior a la platja Es Cavallet de Sant
Josep de Sa Talaia? En quina situació es troba l’expedient
núm. 025131/11, millora elements complementaris a la via
PM-802 a l’accés a Sa Canal de Sant Josep de Sa Talaia? En
quina situació es troba l’expedient 026648/11, implantació
d’un molí d’oli d’oliva ecològic parcelAles 211-212 pol. 1 de
Sant Josep de Sa Talaia? En quina situació es troba
l’expedient 023367/09, Projecte de restauració de la pedrera
inactiva S’Argentera a Santa Eulàlia del Riu? En quina
situació es troba l’expedient núm. 023030/10, Condicionament
d’un aparcament de vehicles a Cala Bassa a Sant Josep de Sa
Talaia? En quina situació es troba l’expedient núm.
004575/11, xarxa de BT per alimentar emplaçament remot per
a TDT. Puig de Can Roca a Sant Joan de Labritja?
L’expedient es troba pendent de presentació de
documentació per part del promotor.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

L’expedient es troba pendent de presentació de
documentació per part del Consell Insular d’Eivissa.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 7471/13, 7472/13 i 7530/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relatives a modificació núm. 1 del projecte d'artèries
generals de la dessaladora a les xarxes de Sant Joan de
Labritja, a instalAlació de la línia MT 12 línies de BT a Ses
Taules d'En Vinyes i a instalAlació de línia de MT i 2 línies de
BT a Ses Taules d'En Vinyes . (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 013268/11,
modificació núm. 1 del projecte d’artèries general de la
dessalinitzadora a les xarxes de Sant Joan de Labritja? En
quina situació es troba l’expedient núm. 001666/07,
instalAlació línia de MT 12 línies de BT a Ses Taules d'En
Vinyes a Sant Joan de Labrija? En quina situació es troba
l’expedient núm. 001666/07, instalAlació línia de MT i 2 línies
de BT a Ses Taules d'En Vinyes a Sant Joan de Labrija?
L'expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 3 de maig de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7512/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a canvi d'ús
d'edificacions existents al poliesportiu Illa Blanca. (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient 12652a/11, Canvi
d’ús edificacions existents al poliesportiu Illa Blanca de Sant
Josep de Sa Talaia?
L’expedient es troba pendent de resolució per part de la
CMAIB, atesa l’entrada de nova documentació el juliol de
2013.

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 7470/13 i 7529/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives
a estació radioelèctrica per a transmissió TDT Puig de
m'Andreu i a xarxes BT i MT per alimentar l'estació
radioelèctrica. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient 005522/11, Estació
radioelèctrica per a transmissió TDT. Puig de n’Andreu de
Sant Antoni de Portmany?En quina situació es troba
l’expedient núm. 003592/11, Xarxes BT i MT per alimentar
estació radioelèctrica. Puig de Ca n’Andreu a Sant Antoni de
Portmany?

Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7515/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte
d'urbanització del sector 23 Industrial Ses Païses. (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 004802/09,
Projecte d’urbanització del sector 23 “Industrial Ses Païses”
de Sant Antoni de Portmany?
L’expedient està arxivat en data de 29 d’agost de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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L’expedient està arxivat en data de 26 de juliol de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7520/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a instalAlació
de CT Torent d'Es Coscollar 1 línia de 15 kv. (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 013688/07,
InstalAlació de CT Torrent d'Es Coscolla” 1 línia de 15 kv a
Sant Josep de Sa Talaia?

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7516/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a subestació
torrent 132KV i línia a 132KV Eivissa-Torrent. (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).

L’expedient està arxivat en data d’1 d’octubre de 2012.

En quina situació es troba l’expedient núm. 20430b/08,
subestació Torrent 132 KV i línia a 132 KV Eivissa-Torrent
(Santa Eulàlia del Riu)?

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7521/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a instalAlació
d'energia solar fotovoltaica de 96 kw. (BOPIB núm. 107, de 12
de juliol de 2013).

L’expedient es troba finalitzat, té un acord del Pla de la
CMAIB de dia 20 de desembre de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

En quina situació es troba l’expedient núm. 011698/08,
InstalAlació energia solar fotovoltaica de 96 kw (Benimossa) a
Sant Antoni de Portmany?
L’expedient està arxivat en data de 28 d’agost de 2012.

Ordre de Publicació
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

AE)
A la Pregunta RGE núm. 7518/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a planta de
selecció de residus de la construcció i la demolició. (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Ordre de Publicació
En quina situació es troba l’expedient 009382/06, Planta de
selecció de residus de la construcció i demolició (Sant Antoni
de Portmany)?
L’expedient es troba caducat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 27 de setembre de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

AI)
A la Pregunta RGE núm. 7522/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
aparcament a l'aire lliure a la fica Can Jaume, Cala Vedella.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 006776/10,
Aparcament a l’aire lliure a la finca Can Jaume. Cala Vedella
a Sant Josep de Sa Talaia?
L’expedient està arxivat en data de 12 de setembre de 2012.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 7519/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a planta
solar a Santa Eulàlia. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).
En quina situació es troba l’expedient 018204/07, Planta
solar a Santa Eulàlia?

Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7524/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
prolongacions de canonades de descàrrega de combustible al
dic de Botafoc. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 001261/02,
prolongacions canonades de descàrrega de combustible al dic
de Botafoc d’Eivissa?
L’expedient es troba finalitzat, té un acord de la Comissió
Permanent de 2 d’abril de 2004.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 7526/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a declaració
d'interès general per tanatori a la carretera d'Eivissa a Santa
Eulàlia del Riu. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 037999/10,
Declaració d’interès general per tanatori a la carretera
d’Eivissa a Santa Eulàlia del Riu?
L’expedient es troba finalitzat, té un acord del Ple de la
CMAIB de dia 29 de febrer de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 7527/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a planta
dessaladora d'aigua marina a la platja Port del Torrent a Sant
Josep de Sa Talaia. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En quina situació es troba l’expedient núm. 001464/05,
Planta dessaladora aigua marina platja Port del Torrent a
Sant Josep de Sa Talaia?
L’expedient es troba finalitzat, té un acord del Pla de la
CMAIB de dia 19 de juliol de 2012.
Palma, 6 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 7580/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Es Pinaret, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

Quina ha estat l’estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el més de juny de 2013?
L’estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de juny de 2013 ha estat de 56 menors/joves.
Palma, 23 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 7581/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, juny 2013.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quina ha estat l’estada més alta de joves en el centre
Socioeducatiu d’Incorporació social durant el més de juny de
2013?
L’estada més alta dels menors/joves al centre Socioeducatiu
d’Incorporació social - CIS durant el mes de juny de 2013 ha
estat de 5 menors/joves.
Palma, 23 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 7582/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a medi
obert, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi obert el mes de juny de 2013?
Han estat atesos 431 menors i joves.
Palma, 23 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 7583/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a medi
obert, juny 2013, 2. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quants de menors i joves en mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el Programa Medi obert a 1 de juliol
de 2013?
Zero. No hi ha menors i joves en mesures judicials pendents
de ser atesos en el Programa de Medi Obert.
Palma, 23 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 7584/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda
bàsica, juny 2013, 2. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).
Quantes persones han estat beneficiaris del conveni amb
els Consells Insulars per a la gestió de la renda bàsica durant
el mes de juny de 2013? Es solAlicita les dades especificant per
mes, per illa i per gènere.
Actualment s’estan tramitant els expedients de transferència
de recursos de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) als Consells
Insulars.
A la resolució de transferència es demana que els consells
aportin dades de beneficiaris. Una vegada sigui tramitat
l’expedient i els consells rebin la resolució de concessió,
hauran de comunicar a la Conselleria de Família i Serveis
Socials les dades per trimestres.
En conseqüència, no disposam en aquest moment de la
informació.
Palma, 23 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 7747/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
estadístiques dels ciutadans que han abandonat la nostra
comunitat. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Té la nostra comunitat autònoma qualque registre oficial
o dades estadístiques dels ciutadans de les Illes Balears que
han hagut d’abandonar la nostra comunitat i sortir a
l’estranger cercant una ocupació? Tenen els serveis estadístics
dades reals i fiables d’aquests?
El registre oficial relatiu als espanyols residents a
l’estranger és el Padró d’espanyols residents a l’estranger
(PERE). Aquest registre, de la recopilació del qual està
encarregat l’Institut Nacional d’Estadística (INE), conté les
inscripcions de les persones que gaudint de la nacionalitat
espanyola viuen habitualment fora d’Espanya. El PERE es
constitueix amb les dades existents en el Registre de Matrícula
de cada Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de les
Missions Diplomàtiques, d’acord amb el que es disposa en el
Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció
dels espanyols en els Registres de Matrícules de les oficines
consulars a l’estranger.
Aquest registre és públic i es pot consultar a través del
portal de l’INE. D’altra banda, dins de les diferents variables de
recerca que permet el registre, és possible realitzar la consulta
per província d’inscripció i per tant obtenir dades relatives a la
nostra comunitat autonòma.
Així mateix, a través de l’Observatori de les Migracions i
la Cooperació al desenvolupament, òrgan colAlegiat adscrits a
la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, s’han realitzat
anàlisis relatives a aquest fenomen, com el realitzat en el
capítol I de l’Informe 2011, on s’analitzen els fluxos migratoris
exteriors i interautonòmics, o en el comunicat de 20 de març de
2013 d’aquest mateix observatori. Tots dos documents estan a
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disposició pública a la seva pàgina web. Respecte a la realitat
i fiabilitat d’aquest registre públic, està de més posar de
manifest aquest gaudeix de presumpció de validesa.
Palma, 12 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 7748/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a registre
del nombre de ciutadans de la nostra comunitat a l'exterior.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Valora el Govern de la nostra comunitat solAlicitar al
Govern central que, des del Ministeri corresponent o les
Ambaixades del nostre país a l’exterior, se solAlicitin les dades
de registre del nombre de ciutadans de les Illes Balears que
s’han inscrit des de l’inici de la crisi econòmica i fins a la data
com a demandants d’ocupació en un altre país?
Les dades relatives a la població demandant d’ocupació són
de gran utilitat per a un estat, ja que difícilment es poden
realitzar polítiques efectives, en aquests casos les relatives a
l’ocupació, sense tenir dades fiables sobre la realitat estadística
que permetin diagnosticar i amb posterioritat definir quines són
les línies d’actuació alhora d’executar les esmentades polítiques
amb l’objectiu principal d’aconseguir la plena ocupació.
Dit això, difícilment, s’aprecia la utilitat de les dades
estadístiques, tret que siguin amb finalitats científiques o
sociològiques, relatives a la situació d’ocupació d’un nacional
que resideix a un altre país si aquest últim és el competent
alhora de definir les polítiques públiques relatives a l’ocupació.
Per tant, l’interès del nostre país i el de la nostra comunitat
autònoma resideix en la consecució d’objectius dirigits a
protegir als nostres nacionals residents en altres països en
qualsevol vicissitud en el qual es trobin, a més de promocionar
i mantenir les seves arrels al territori en el qual resideixen, i
d’altra banda facilitar la seva tornada a través de les diferents
ajudes públiques ofertes a través del Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social.
Finalment, afegir que la relació de l’Estat amb les diferents
Administracions autonòmiques en matèria d’emigració
s’articula a través de la Conferència Sectorial d’Immigració i
Emigració, on intervé com a vocal el nostre vicepresident i
conseller de Presidència i en la qual es facilita l’intercanvi de
comunicació entre l’Administració de l’Estat i les
Administracions autonòmiques i on es realitzen les pertinents
propostes en aquest àmbit competencial.
Palma, 12 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 7749/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a fenomen
migratori. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Està estudiant el Govern de les Illes Balears qualque altre
metodologia similar que ens permeti conèixer realment les
dades del fenomen migratori que estam patint?
En primer lloc, els fenòmens migratoris no se sofreixen, en
qualsevol cas succeeixen i tenen la seva arrel fonamentalment
en causes econòmiques.
El Govern de les Illes Balears, a més de l’IBESTAT, institut
que publica i analitza dades relatives a la demografia i
economia, entre uns altres, de la nostra comunitat autònoma,
disposa d’un òrgan colAlegiat, l’Observatori de les Migracions
i la Cooperació al desenvolupament. Aquest observatori està
adscrit a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i està
encarregat de les activitats de recollida de dades, anàlisis de les
magnituds i característiques dels fenòmens migratoris així com
la cooperació al desenvolupament. Les fonts d’informació
d’aquest òrgan són la informació obtinguda per les diferents
Administracions Públiques, així com les organitzacions i
associacions l’àmbit d’acció de les quals estigui relacionat amb
els moviments migratoris i la cooperació al desenvolupament.
Així mateix, aquest observatori periòdicament publica els
seus comunicats, butlletins i altres documents a la seva pàgina
web, accessibles des del portal “immicooper” o directament a
través de la pàgina.
Palma, 12 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 7750/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a campanya
de sensibilització. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Realitzarà el Govern de les Illes Balears qualque campanya
de sensibilització informant la ciutadania balear a l’exterior
sobre la necessitat d’inscripció en els registres consulars?
El Govern de les Illes Balears no té prevista fer campanya
específica alguna per informar la ciutadania balear a l’exterior
sobre la necessitat d’inscripció en els registres consulars.
El fet de no estar inscrit en el Registre de Matrícula
Consular no menyscaba, en cap cas, el dret a la protecció
consular que correspon a tots els espanyols a l’estranger.
El Govern de les Illes Balears a través de la xarxa de Cases
i Centres Balears a l’exterior, de la web Balears exterior,
portals i de les xarxes específiques per a la ciutadania balear a
l’exterior, promociona els portals web relacionats i projecta els
enllaços referents a tota la informació d’interès envers els
espanyols a l’exterior que habiliten els Ministeris d’Afers
Exteriors i Cooperació i d’Ocupació i Seguretat Social.
Palma, 12 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 7768/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 1. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantes persones amb contractació laboral 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?
EBAP: Cap persona
GEIBSAU: 12 persones
Marratxí, 2 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 7786/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 2. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les persones amb contractació laboral 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?
EBAP: Cap persona
GEIBSAU: 12 persones
Marratxí, 2 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 7804/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 4. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les persones amb contractació laboral 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, que 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
Marratxí, 2 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 7840/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 9. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
A quantes persones s’ha abonat una indemnització per
acomiadament o per finalització de 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?
EBAP: Cap persona ha percebut cap indemnització per
haver estat acomiadada o per finalització de la seva relació
laboral a l’EBAP.
GEIBSAU: 4 persones per acomiadament derivat d’un
procediment de reestructuració.
Marratxí, 23 d'agost de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 7869/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria de Turisme i Esports,
11. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quina quantia total ha suposat l’abonament
d’indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a treballar, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cadascuna de les entitats
vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des que va
començar la legislatura fins a dia 30 de juny de 2013?
Ens públics de la Conselleria de Turisme i Esports
Ports de les Illes Balears: 0i
Fundació Esport Balear: 19.555.48i
Escola d’Hoteleria: 0i
Consorci Palma Arena: no n’hi ha cap.
ATB:
Indemnitzacions: 57.532.98i
Salaris: 26.657.92i
Palma, 19 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 7871/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 12. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s’han abonat 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, per sentència o resolució judicial?
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EBAP: Cap persona ha percebut cap indemnització per
haver estat acomiadada o per finalització de la seva relació
laboral a L’EBAP.
GEIBSAU: 4 indemnitzacions per acomiadament.
Marratxí, 23 d'agost de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BC)
A les Preguntes RGE núm. 7914/13, 7923/13 i 7941/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra,
relatives a persones amb contractació laboral a la Conselleria
de Turisme i Esports, 16, 17, 18 i 19. (BOPIB núm. 109, de 26
de juliol de 2013).
Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 7934/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 19. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a fer feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva 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, com a conseqüència d’una sentència o resolució
judicial?
EBAP: Cap persona de L’EBAP ha percebut cap salari
sense haver anat a fer feina com a conseqüència d’una
sentència o resolució judicial.
GEIBSAU: Cap.
Marratxí, 4 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 7943/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 20. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
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, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?
EBAP: Cap persona ha estat acomiadada o ha finalitzat la
seva relació laboral a l’EBAP pendents de resolució judicial, en
primera o segona instància social.
GEIBSAU: 2 persones.
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Marratxí, 2 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 7993/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de GESMA (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública GESMA durant l’any 2012, detallat per
reunió.
Relació d’assistents al Consells d’Administració de GESMA
(2012)
16 de gener de 2012: Juan José Bestard Perelló, Lucía Matías
Bermejo, Catalina Ferrer Bover, Martí Sansaloni Oliver,
Bartolomé Marimón Simó, Ralf Drotleff, Nuria Riera Martos,
Teresa Palmer Tous, José Ramon Ahicart, Joan Veny Femenias
i Carlota Puig García.
30 de març de 2012: Lucía Matías Bermejo, Catalina Ferrer
Bover, Martí Sansaloni Oliver, Carmen Palma Ocete, José
Ramon Ahicart, José V. Marí Bosó i Carlota Puig García.
30 de maig de 2012: Carmen Castro Gandasegui, Lucía Matías
Bermejo, Catalina Ferrer Bover, Martí Sansaloni Oliver,
Carmen Palma Ocete, José Ramón Ahicart, Vicente Juan, Aina
Galmés, Teresa Palmer Tous i Carlota Puig García.
26 de juny de 2012: Carmen Castro Gandasegui, Lucía Matías
Bermejo, Catalina Ferrer Bover, Martí Sansaloni Oliver,
Carmen Palma Ocete, Aina Galmés, José V. Marí Bosó i
Carlota Puig García.
28 de novembre de 2012: Miquel Tomás Gelabert, Lucía
Matías Bermejo, Catalina Ferrer Bover, César Vicente
Sánchez, Bartomeu Alcover Bisbal, José Ramón Ahicart,
Vicente Juan, Susana Pérez Sánchez , José V. Marí Bosó i
Carlota Puig García.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 8003/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública Institut d’Estudis Baleàrics durant l’any
2012, detallat per reunió.
1. Data: 17 de maig de 2012. Assistents:
- Rafael Bosch i Sans, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, president
- Isabel Cerdá Moragues, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats

- Miquel Deyá Bauzá, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats
- Patrícia Trapero Llobera, representant de la Universitat de
les Illes Balears
- Catalina Sureda Fons, representant del Consell Insular de
Mallorca
- M. Nieves Baíllo Vadell, representant del Consell Insular
de Menorca
- Joana M. Servera Martínez, representant de l’Advocacia
- Catalina Company Vidal, secretària
- Antoni Vera Alemany, gerent del consorci
- Bartomeu Ferrando Ballester, assessor fiscal del consorci
- Cristòfol Vidal Vidal, director de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, convidat
2. Data: 30 de juliol de 2012. Assistents:
- Rafael Bosch i Sans, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, president
- Isabel Cerdá Moragues, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats
- Miquel Deyá Bauzá, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats
- Onofre Ferrer Riera, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats
- Catalina Ferrando Ballester, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats
- Antònia Fiol Pizà, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats
- Patrícia Trapero Llobera, representant de la Universitat de
les Illes Balears
- Catalina Sureda Fons, representant del Consell Insular de
Mallorca
- M. Nieves Baíllo Vadell, representant del Consell Insular
de Menorca
- Carles Torres, representant suplent del Consell Insular
d’Eivissa
- Catalina Company Vidal, secretària
- Cristófol Vidal Vidal, director de l’Institut d’Estudis
Baleàrics
- Antoni Vera Alemany, director adjunt de l’Institut
d’Estudis Baleàrics
3. Data: 17 de setembre de 2012. Assistents:
- Isabel Cerdá Moragues, en nom i representació del
president.
- Miquel Deyá Bauzá, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Onofre Ferrer Riera, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Catalina Ferrando Ballester, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Antònia Fiol Pizà, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Patrícia Trapero Llobera, representant de la Universitat de
les Illes Balears.
- Catalina Sureda Fons, representant del Consell Insular de
Mallorca.
- Sònia Cardona, representant del Consell Insular de
Formentera.
- Catalina Company Vidal, secretària.
- Antoni Vera Alemany, director adjunt de l’Institut
d’Estudis Baleàrics.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 8041/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració d'IBISEC (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública IBISEC durant l’any 2013, detallat per
reunió.
Consell d’Administració de 27/03/2013. Assistents membres
(estatutaris):
- Guillem Estarellas Valls, director general de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives, i vicepresident de
L’IBISEC.
- Marta Garcia Noguera, secretària.
- Isabel Cerdà Moragues, directora general de Cultura i
Joventut.
- Miguel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.
- Antonio Jorge Mateos Sastre, director general d’Innovació
i Desenvolupament Tecnològic.
- Jaime Ochogavía Colom, director general d’Indústria i
Energia.
- Margarita Gracias Pizà Llinard, directora general de
Recursos Humans.
Assistents no membres:
- Pere Mas Buñola, gerent de L’IBISEC.
- Mateu Suñer Servera, director econòmic financer.
Consell d’Administració de 26/06/2013. Assistents membres
(estatutaris):
- Joana Maria Camps Bosch, consellera d’Educació, Cultura
i Universitats i presidenta de L’IBISEC.
- Marta Garcia Noguera, secretària i representant de la
Direcció General de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma
per a aquesta sessió del consell d’administració, per delegació
de la directora de l’Advocacia de 21 de juny de 2013.
- Antoni Costa Costa, director general de Pressupostos i
Finançament.
- Miquel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.
- Guillem Estarellas Valls, secretari autonòmic d’Educació,
Cultura i Universitats.
- Bartolomé Isern Lladó, director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans.
- Antoni Mesquida Bauzá, director general de Funció
Pública.
Assistents no membres:
- Mateu Suñer Servera, gerent de l’IBISEC
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

BI)
A la Pregunta RGE núm. 8043/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració d'Institut Balear de la Joventut (II). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació d’assistents als consells d’administració de
l’empresa pública Institut Balear de la Joventut durant l’any
2013, detallat per reunió.
Data 2 de juliol de 2013
Isabel Cerdà Noguera, presidenta.
Maria José Frau Marí, directora d’IB-Jove.
Mateu Sunyer (suplent de Bartomeu Isern, vocal)
Francisco Javier Castro, vocal.
Francisca Nicolau Nicolau, responsable de RR.HH de l’IBJove.
Irene Crespí, secretària.
Data 20 de març de 2013
Isabel Cerdà Noguera, presidenta.
Maria José Frau Marí, directora d’IB-Jove.
Felisa Vidal (suplent d’Antoni Vera, vocal)
Miquel Rosselló Redondo, responsable financer de l’IBJove.
Joana Maria Camps Bosch, vocal.
Irene Crespí, secretària.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 8046/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració d'Institut d'Estudis Baleàrics (II). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública Institut d’Estudis Baleàrics durant l’any
2013, detallat per reunió.
1. Data: 26 de juny de 2013. Assistents:
- Joana Maria Camps, presidenta.
- Miquel Deyá, representant de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats.
- Irene Duran, representant de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats.
- Catalina Ferrando, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Guillem Estarellas, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Antoni Costa, representant de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts, en substitució de la Sra. Beatriz Marañón.
- Catalina Sureda Fons, representant del Consell Insular de
Mallorca.
- Sònia Cardona, representant del Consell Insular de
Formentera.
- Josepa Costa, representant del Consell Insular d’Eivissa.
- M. Nieves Baíllo, representant del Consell Insular de
Menorca.
- Catalina Company Vidal, secretària.
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- Antoni Vera Alemany, director adjunt de l’Institut
d’Estudis Baleàrics.
Ha delegat per escrit el vot la Sra. Isabel Cerdà Moragues,
representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats.
2. Data: 30 de juliol de 2013
- Joana Maria Camps, presidenta.
- Guillem Estarellas, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Isabel Cerdà, representant de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats.
- Catalina Ferrando, representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
- Beatriz Marañón, representant de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts.
- Josepa Costa, resprentant del Consell Insular d’Eivissa.
- Fernando Vivó, representant del Consell Insular de
Menorca, en substitució de la Sra. María Nieves Baíllo.
- Maria Antònia Fornés, representant de la Universitat de
les Illes Balears, en substitució del Sr. Llorenç Huguet.
- Mercedes Martínez, del Servei Jurídic de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, per delegació de la Direcció
de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma.
- Catalina Company, secretària.
- Antoni Vera, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
- Bartomeu Ferrando, assessor fiscal de l’IEB.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 8084/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració d'IBISEC (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d’administració de l’empresa pública IBISEC durant l’any
2012?
El cost total és de 0,00i.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 8212/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració d'IBISEC (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública IBISEC durant
l’any 2013.
El cost total és de 0,00i i per tant no procedeix realitzar
cap tipus de desglossament.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 8214/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (IV). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública Institut Balear
de la Joventut durant l’any 2013.
Les reunions dels consells de direcció de l’empresa pública
Institut Balear de la Joventut durant l’any 2013 no varen tenir
cap cost.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 8234/13 i 8257/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cost
dels consells d'administració de Tramvia de la Badia de
Palma, SA (I i IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública Tramvia de la
Badia de Palma, SA durant l’any 2013. Quin és el cost total de
les reunions dels consells d’administració de l’empresa pública
Tramvia de la Badia de Palma, SA durant l’any 2012.
No existeix cap consell d’administració en els anys 2012 i
2013, ja que aquesta entitat ha estat liquidada.
Palma, 4 de setembre de 2013.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 8358/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reforçar els serveis
de transport públic en autobús del TIB. (BOPIB núm. 109, de
26 de juliol de 2013).
Quines mesures ha previst la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal de reforçar els serveis de
transport públic en autobús del TIB a les zones turístiques?
La demanda de transport públic a Mallorca, de manera
paralAlela a l’activitat turística, presenta un marcat component
estacional. En conseqüència, l’oferta de les línies de transport
públic que donen cobertura a les zones turístiques s’adapta a la
demanda existent en cada època de l’any.
Així durant els mesos de temporada alta turística (mesos
d’estiu), l’oferta es incrementada en un 63% en relació amb
l’oferta dels mesos d’hivern, temporada en què l’activitat
turística és ostensiblement menor.
En termes generals, s’estableix un calendari anual
diferenciat per 2 temporades: Temporada d’hivern (d’1 de
novembre a 30 d’abril); i temporada d’estiu (d’1 de maig a 31
d’octubre); sí bé en alguns casos també s’hi afegeix una
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temporada intermèdia (mesos de març i/o abril), coincident amb
la punta de demanda turística de Setmana Santa.
Palma, 2 de setembre de 2013.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)
A les Preguntes RGE núm. 8620/13 a 8622/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a modalitat
dialectal del castellà als llibres de text, a la gestió
administrativa i a foment de les modalitats dialectals del
castellà a les Illes Balears. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
Amb quina modalitat dialectal de la llengua castellana
estan escrits els llibres de text de primària i secundària,
autoritzats per la Conselleria d’Educació del Govern de les
Illes Balears? Quina modalitat dialectal de llengua castellana
utilitza la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes
Balears en la gestió administrativa dels centes escolars? Té el
Govern de les Illes Balears l’objectiu de fomentar les
modalitats dialectals de la llengua castellana de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?
No consta.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 8677/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
de malnutrició de menors a les Illes Balears. (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost de 2013).
El Govern va informar la Defensora del Poble que s’havien
detectat 779 menors amb malnutrició a les Illes Balears: A
quins municipis s’han detectat? Se solAlicita relació de
municipis i nombre de nins detectats. Quina prestació social es
va aplicar. Se solAlicita nombre de nins i prestació rebuda.
Com es varen detectar? (escola, serveis socials...)
En el contingut de la informació aportada no consta la
consideració de casos de malnutrició, en tot cas, s’exposa que,
en aquell moment, hi ha 779 menors que reben ajudes
relacionades amb alimentació.
Des de l’Oficina de Defensa del Drets del Menor es va
remetre informació a la defensora del Poble referent a un estudi
que s’està realitzant per detectar possibles casos de desnutrició
infantil a les Illes Balears. Aquest estudi està en procés
d’elaboració i les dades que es van facilitar a la defensora del
Poble eren provisionals. En el contingut de la informació
aportada no consta la consideració de casos de malnutrició, en
tot cas s’exposa que, en aquell moment, hi ha 779 menors que
reben ajudes socials relacionades amb alimentació. Així
mateix, una vegada finalitzat l’informe de l’ODDM sobre la
detecció de casos de desnutrició infantil a les Illes Balears
estarà al seu abast per si és del seu interès i així ho requereixin.
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Palma, 4 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 8683/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interupció
voluntària de l'embaràs, 2. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
Quina entitat ha estat la guanyadora de la licitació del
concurs de procediments quirúrgics d’interrupció voluntària
de l’embaràs publicada al BOIB de dia 9 d’abril de 2013?
Estudio Médico Especializado en Contracepción y
Esterilidad, SA. NIF/CIF A-58179706.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 8704/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a brigades forestals
IBANAT, 1. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Quantes brigades dependents de L’IBANAT va destacar la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per
participar a l’extinció de l’incendi originat a Andratx el 26 de
juliol de 2013?
La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori va
destacar 16 brigades dependents de l’IBANAT a l’extinció de
l’incendi originat a Andratx del 26 de juliol de 2013.
Palma, 22 d'agost de 2013.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 8713/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes laborals
IBANAT, 5. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 8829/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a sancions als party
boats (3). (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Quants d’efectius dependents de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i de les empreses i
organismes dependents, han participat en l’operatiu per
l’extinció de l’incendi d’Andratx originat el 26 de juliol de
2013?

Quantes embarcacions dedicades a excursions marítimes
s’han sancionat per la Conselleria de Turisme i Esports l’any
2012 i per quin motiu?

Els efectius d’IBANAT que varen participar a l’extinció de
l’incendi d’Andratx del 26 de juliol de 2013 són :
Brigades: 100 persones
Central Incendis forestals (CCIF): 7 persones
Capatassos generals: 3 persones
Logística: 7 persones
Conductors i ajudants: 18 persones
Mecànics: 5 persones
Tècnics: 10 persones
Operadors Son Bonet: 2 persones
Vigilants d’incendis (Garrafa i Galatzó): 4 persones
Lloc de comandament avançat: 3 persones
Personal d’Administració: 5 persones
Total final: 164 persones
Palma, 21 d'agost de 2013.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 8714/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes laborals
IBANAT, 6. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Quines han estat les principals tasques encomanades a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i a les
empreses públiques i organismes dependents, que han
participat en l’operatiu per l’extinció de l’incendi d’Andratx
originat el 26 de juliol de 2013?
Les tasques encomanades a l’IBANAT, empresa pública
dependent de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant l’extinció de l’incendi d’Andratx del 26 de
juliol de 2013 han estat:
- Coordinació de mitjans des de la Central de Coordinació
d’Incendis Forestals (CCIF)
- Comandament i coordinació de l’extinció a l’incendi de
tots els organismes actuants.
- Llocs de comandament (PMA).
- Coordinació aèria de les 28 aeronaus.
- Extinció directa amb autobombes i eines manuals.
- Extinció directa amb el suport de medis aeris.
- ColAlaboració en les tasques d’evacuació dels poble
d’Estellencs i d'habitatges particulars.
- Suport logístic al personal d’extinció.
- Suport logístic a l’operació dels mitjans aeris.
Palma, 22 d'agost de 2013.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Cap.
Palma, 11 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 8830/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a sancions als party
boats (4). (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Quantes embarcacions dedicades a excursions marítimes
s’han sancionat per la Conselleria de Turisme i Esports l’any
2013 i per quin motiu?
S’ha incoat expedient sancionador a una empresa durant el
2013. El motiu és no haver presentat la comunicació prèvia per
realitzar l’activitat i no haver atès el requeriment que s’ha fet
des de la Direcció General de Ports i Aeroports al respecte.
Palma, 11 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 8888/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reformes a
establiments hotelers. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).
Dels 120 establiments que han realitzat reformes, des de l’1
de gener de 2012, segons la Conselleria de Turisme i Esports,
quants d’aquests establiments s’han acollit a la possibilitat de
compatibilitzar els usos turístic i residencial prevista per la
Llei de Turisme?
Cap.
Palma, 11 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
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Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 8889/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions per
modificar la normativa estatal en relació amb els party boats.
(BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Quines gestions ha desenvolupat fins al dia d’avui la
Conselleria de Turisme i Esports per modificar la normativa
estatal necessària que afecta la problemàtica derivada de
l’activitat de les esmentades “party boats”
Com a resultat de reunions entre les administracions i el
sector, se n’ha solAlicitat al director general de la Marina
Mercant la regulació.
Palma, 11 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 13585/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, per
tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant el
Ple de la cambra, per tal de retre compte del compliment de la
proposició esmentada, publicada al BOPIB núm. 32, de 10 de
febrer de 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 9208/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a regulació dels
beach clubs. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Ordre de Publicació
B)

Té intenció la Conselleria de Turisme i Esports d’elaborar
una normativa que reguli l’activitat dels beach clubs, en tant
que activitat turística?
Els clubs de platja estan regulats a l’article 60.2.e) de la Llei
8/2012.
Palma, 11 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 9209/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a seguiment i
sancions en relació als beach clubs. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).
Realitza inspeccions la Conselleria de Turisme i Esports als
esmentats beach clubs? Si la resposta és afirmativa, quants
d’expedients sancionadors ha iniciat durant els anys 2012 i
2013, respectivament?
La conselleria ha realitzat inspeccions. Cap club de platja
no ha estat sancionat.
Palma, 11 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

RGE núm. 13586/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
de Presidència, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 2059/12, relativa a
recuperació dels doblers estafats al poble.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, davant el Ple de la cambra, per tal de retre compte
del compliment de la proposició esmentada, publicada al
BOPIB núm. 46, de 11 de maig de 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 13587/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2923/11,
relativa a conveni de carreteres.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Ordenació del Territori, davant el Ple de la
cambra, per tal de retre compte del compliment de la proposició
esmentada, publicada al BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
C)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme RGE núm. 10292/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13845/13, presentat pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
pregunta esmentada, relativa a taxes aèries en temporada baixa
(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 8235/13 i 8236/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13658/13, presentat pel diputat Sr. Marc Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a participació econòmica del Govern per metre cúbic
d'aigua dessalada i a depuradores de Ciutadella (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013), siguin tramitades com a
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Conformitat amb la tramitació de la Proposició de llei RGE
13006/13, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de
serveis socials a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 13848/13, presentat pel Govern de les Illes balears,
mitjançant el qual manifesta la seva conformitat amb la
tramitació de la proposició de llei esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats
no adscrits (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)

Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.
4487/13, del director de l'Oficina de Control Pressupostari.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13671/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la solAlicitud esmentada, del director de l'Oficina
de Control Pressupostari , davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la política
d'acomiadaments del sector públic de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
Rectificació d'errors materials al Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2012 (RGE núm. 13854/13).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet el certificat de l'acord del Consell de Govern, adoptat a
la sessió de dia 15 de novembre de 2013, de rectificació de
diversos errors materials observats al projecte de llei esmentat,
(BOPIB núm. 121, de 31 d'octubre de 2013), que es transcriu
a continuació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Joaquín García Martínez, secretari per suplència del Consell
de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 15 de
novembre de 2013, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
22. Acord de rectificació dels errors materials observats
en el Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any
2014
El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Hisenda i
Pressuposts, adopta l'Acord següent:
"Primer. Rectificar l'error material observat en l'article 29.3
del Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, en els termes
següents:
a) En la versió en català
- On diu: «la vigilància, la Inspecció i la política en matèria
pesquera practicada a les zones marines protegides»,
- Ha de dir: «la vigilància, la inspecció i la policia en matèria
pesquera practicada a les zones marines protegides».
b) En la versió en castellà
- On diu: «la vigilancia, la Inspección y la política en materia
pesquera practicada en las zonas marinas protegidas».
- Ha de dir: «la vigilancia, la inspección y la policia en materia
pesquera practicada en las zonas marinas protegidas».
Segon. Rectificar l'error material observat en la disposició
addicional sisena del Projecte de llei esmentat, en els termes
següents:
a) En la versió en català
- On diu: «es modifica el darrer paràgraf de l'annex de l'Acord
del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, d'aprovació de
l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de
2004 sobre l'acció social per al personal del Servei de Salut de
les Illes Balears inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 83, de 31 de maig».
- Ha de dir: «es modifica el darrer paràgraf de l'apartat 4.1 de
l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 20 de maig de
2005, d'aprovació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de
21 de desembre de 2004 sobre l'acció social per al personal del
Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l'àmbit d'aplicació
de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut, publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 83, de 31 de maig».
b) En la versió en castellà
- On diu: «se modifica el último pàrrafo del Anexo del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2005, de aprobación
del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 21 de diciembre
de 2004 sobre la acción social para el personal del Servicio de
Salud de las Illes Balears incluido en el àmbito de aplicación de
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, publicado en el
Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 83, de 31 de mayo».
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- Ha de dir: «se modifica el último párrafo del apartado 4.1 del
anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de
2005, de aprobación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de
Sanidad de 21 de diciembre de 2004 sobre la acción social para
el personal del Servicio de Salud de las Illes Balears incluido en
el àmbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm.
83, de 31 de mayo».
Tercer. Rectificar l'error material observat en la disposició
addicional primera del Projecte de llei esmentat, en la versió en
català, en els termes següents:
- On diu: «El conseller d'Hisenda i Pressuposts pot dictar
instruccions en matèria de gestió i d'execució pressupostàries en
el marc del que estableix la disposició addicional primera de la
Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012».
- Ha de dir: «El conseller d'Hisenda i Pressuposts pot dictar
instruccions en matèria de gestió i d'execució pressupostàries en
el marc del que estableix l'apartat 1 de la disposició addicional
primera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2012».
Quart. Rectificar l'error material observat en l'apartat 5 de
l'article 103 decies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, inclòs en l'apartat 16 de la disposició final quarta
del Projecte de llei, en la versió en castellà, en els termes
següents:
- On diu: «s. Los alumnos con matrícula de honor o con premio
extraordinario en bachillerato o en un ciclo formativa de grado
superior de formación profesional, concedida por el ministerio
competente o por la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades del Gobierno de las Illes Balears, podrán
acogerse a la exención total de los precios de matrícula de los
créditos del primer curso de las enseñanzas artísticas superiores
de diseño de que se matriculen por primera vez en la Escuela de
Arte y Superior de Diseño de las Illes Balears el primer año
inmediatamente posterior a la obtención del premio».
- Ha de dir: «s. Los alumnos con matrícula de honor o con
premio extraordinario en bachillerato o en un ciclo formativo de
grado superior de formación profesional, concedida por el
ministerio competente o por la Consejeria de Educación,
Cultura y Universidades del Gobiemo de las Illes Balears,
podrán acogerse a la exención total de los precios de matrícula
de los créditos del primer curso de las enseñanzas artísticas
superiores de diseño de que se matriculen por primera vez en la
Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Illes Balears».
Cinquè. Traslladar el contingut d'aquest Acord al Parlament
de les Illes Balears per tal que tengui coneixement de l'error
material esmentat.
I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 15 de novembre de 2013.
El secretari del Consell de Govern (per suplència art. 3.2 del
Decret 5/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears):
Joaquín García Martínez.
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El vicepresident i conseller de Presidència, president per
suplència del Consell de Govern (art. 2 del Decret 5/2013, de 2
de maig, del president de les Illes Balears):
Antonio Gómez i Pérez.
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