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BY) RGE núm. 14019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació ortoprotètica (III). 7732

BZ) RGE núm. 14020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament per
prestació ortoprotètica (IV). 7732

CA) RGE núm. 14021/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació ortoprotètica (V). 7732

CB) RGE núm. 14022/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació ortoprotètica (VI). 7732

CC) RGE núm. 14023/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació ortoprotètica (VII). 7732

CD) RGE núm. 14024/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació ortoprotètica (VIII). 7733
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CE) RGE núm. 14025/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament per
prestació ortoprotètica (IX). 7733

CF) RGE núm. 14026/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament per
prestació ortoprotètica (X). 7733

CG) RGE núm. 14027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació dietètica (I). 7733

CH) RGE núm. 14028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació dietètica (II). 7733

CI) RGE núm. 14029/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament per
prestació dietètica (III). 7733

CJ) RGE núm. 14030/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament per
prestació dietètica (IV). 7734

CK) RGE núm. 14031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació dietètica (V). 7734

CL) RGE núm. 14032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament per
prestació dietètica (VI). 7734

CM) RGE núm. 14033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació dietètica (VII). 7734

CN) RGE núm. 14034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació dietètica (VIII). 7734

CO) RGE núm. 14035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
per prestació dietètica (IX). 7734

CP) RGE núm. 14036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament per
prestació dietètica (X). 7734

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 14078/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a futura llei de comerç. 7734

B) RGE núm. 14080/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum de
Turisme i Cinema. 7735

C) RGE núm. 14081/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de radioteràpia a l'illa de Menorca. 7735

D) RGE núm. 14082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell de
Capitalitat de Palma de Mallorca. 7735

E) RGE núm. 14083/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconversió
del CIS (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 14101/13). 7735

F) RGE núm. 14084/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques
universitàries. 7735

G) RGE núm. 14085/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres de dèficit
de la comunitat autònoma. 7735

H) RGE núm. 14086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incubadora
d'empreses de base tecnològica del Parc Bit (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 14100/13). 7735

I) RGE núm. 14087/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a primer consell
pesquer. 7736
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J) RGE núm. 14088/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques d'alumnes
per a la formació per a l'ocupació que desenvolupa el SOIB. 7736

K) RGE núm. 14089/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou Pla
d'ocupació. 7736

L) RGE núm. 14090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carta als pares sobre
el TIL. 7736

M) RGE núm. 14091/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reestructuració del
sector públic. 7736

N) RGE núm. 14092/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissions de
càrrecs en el sector educatiu. 7736

O) RGE núm. 14093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a privatitzar l'atenció
sanitària. 7737

P) RGE núm. 14094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no reclamar les
inversions estatutàries. 7737

Q) RGE núm. 14095/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a blindar
l'educació, la salut i el benestar social. 7737

R) RGE núm. 14096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes de treballadors a l'IDI.
7737

S) RGE núm. 14097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes negres a l'IDI.
7737

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 13869/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informe del Pla
hidrològic de les Illes Balears. 7738

B) RGE núm. 13958/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística als consells insulars (I). 7738

C) RGE núm. 13959/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística als consells insulars (II). 7738

D) RGE núm. 13960/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística als consells insulars (III). 7738

E) RGE núm. 13987/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de les Illes
Balears com a plató. 7738

F) RGE núm. 13988/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no creació de l'Illes
Balears Film Commission. 7739

G) RGE núm. 13989/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del sector
audiovisual. 7739

H) RGE núm. 13990/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de
coordinació amb els consells insulars. 7739

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 13858/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a evitar el sobrepagament als pensionistes. 7739

B) RGE núm. 13859/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a activitat quirúrgica estival normalitzada. 7740



7694 BOPIB núm. 126 -  29 de novembre de 2013

C) RGE núm. 13991/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evitar el lluita contra la violència de gènere. 7741

D) RGE núm. 13992/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cartera de serveis de salut pública. 7742

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 7012/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a places de personal funcionari
i laboral a la passada legislatura. 7743

B) A la Pregunta RGE núm. 8002/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a programa d'atenció
individual (I). 7743

C) A la Pregunta RGE núm. 10252/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (XII). 7743

D) A les Preguntes RGE núm. 10898/12 i 10964/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 7743

E) A la Pregunta RGE núm. 664/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a FP dual (I).
7743

F) A la Pregunta RGE núm. 2058/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la farmàcia
del Sr. Bauzá (VIII). 7743

G) A la Pregunta RGE núm. 3540/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a despesa en capellans o
personal religiós (I). 7744

H) A la Pregunta RGE núm. 5011/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr. President
a l'estranger. 7744

I) A la Pregunta RGE núm. 5101/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures retirades per
ordre del conseller. 7744

J) A les Preguntes RGE núm. 5138/13 a 5140/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a deute amb els
ajuntaments de les Illes Balears 2010, 2011 i 2012. 7744

K) A les Preguntes RGE núm. 5256/13 a 5260/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a alumnes
matriculats que no han acabat curs (IV a VIII). 7744

L) A la Pregunta RGE núm. 5367/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni entre Govern
i Associació Asperger (I). 7745

M) A la Pregunta RGE núm. 5601/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PAC a Menorca. 7745

N) A la Pregunta RGE núm. 5602/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PAC a Menorca, 2.
7745

O) A la Pregunta RGE núm. 5624/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a externalització de
serveis. 7745

P) A la Pregunta RGE núm. 5625/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a privatització dels
serveis. 7745

Q) A la Pregunta RGE núm. 5626/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estalvi per la retirada
de la targeta sanitària. 7745

R) A la Pregunta RGE núm. 5639/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a brucelAlosi.
7746

S) A la Pregunta RGE núm. 5640/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mal de les vaques
boges. 7746
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T) A la Pregunta RGE núm. 5641/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a triquinosi.
7746

U) A la Pregunta RGE núm. 5825/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement del català
i del castellà. 7746

V) A les Preguntes RGE núm. 6567/13 a 6569/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a subvencions
a cooperatives, societats agràries (I a III). 7746

X) A la Pregunta RGE núm. 6607/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes (XII). 7747

Y) A la Pregunta RGE núm. 6617/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a atendre les dones víctimes
de violència de gènere. 7747

Z) A les Preguntes RGE núm. 6623/13 a 6634/13, presentades per l'Hble, Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a operacions
formalitzades per ISBA (I a XII). 7747

AA) A la Pregunta RGE núm. 6728/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a consell de persones
majors. 7747

AB) A la Pregunta RGE núm. 6803/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alts càrrecs en
serveis especials. 7747

AC) A la Pregunta RGE núm. 6811/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IAQSE - IBDona.
7748

AD) A la Pregunta RGE núm. 6846/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (XVI). 7748

AE) A les Preguntes RGE núm. 6867/13 a 6874/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques realitzades (I a VIII). 7748

AF) A les Preguntes RGE núm. 7167/13 a 7169/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a deute del
Servei de Salut amb la indústria farmacèutica (I a III). 7749

AG) A les Preguntes RGE núm. 7170/13 a 7172/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a deute del
Servei de Salut a FENIN (I a III). 7749

AH) A les Preguntes RGE núm. 7173/13 a 7175/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a demora
mitjana de pagament del servei de Salut amb la indústria farmacèutica (I a III). 7749

AI) A les Preguntes RGE núm. 7176/13 a 7178/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a demora
mitjana de pagament del servei de Salut amb FENIN (I a III). 7750

AJ) A la Pregunta RGE núm. 7270/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a accés a l'Hospital
de Son Espases, 3. 7750

AK) A la Pregunta RGE núm. 7276/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis amb el
Ministeri d'Educació 2013. 7750

AL) A la Pregunta RGE núm. 7277/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis amb el
Ministeri d'Educació 2012. 7750

AM) A la Pregunta RGE núm. 7278/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (I). 7751

AN) A la Pregunta RGE núm. 7282/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (II). 7752

AO) A la Pregunta RGE núm. 7292/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajuts per a desplaçaments
d'alumnes que cursen estudis universitaris. 7752
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AP) A la Pregunta RGE núm. 7428/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a compatibilitat
amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (X). 7752

AQ) A la Pregunta RGE núm. 7438/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a criteris per a la
provisió d'inspectors accidentals. 7752

AR) A la Pregunta RGE núm. 7443/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a Verge de Lluc
(II). 7753

AS) A la Pregunta RGE núm. 7480/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cobrament de més a
pensionistes per copagament (III). 7753

AT) A la Pregunta RGE núm. 7548/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes DAM.
7753

AU) A la Pregunta RGE núm. 7558/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cost de les obres
a Son Espases. 7753

AV) A la Pregunta RGE núm. 7586/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç
del càncer de mama, juny 2013. 7753

AX) A la Pregunta RGE núm. 7591/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental, juny 2013. 7753

AY) A la Pregunta RGE núm. 7593/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, juny 2013, II. 7754

AZ) A la Pregunta RGE núm. 7663/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a places
turístiques del Rocamar usades per a intercanvi. 7754

BA) A les Preguntes RGE núm. 7668/13 a 7715/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a facturació
de Dretine (I a VI), de Dretinelle (I a VI), de Drosure (I a VI), de Drosurelle (I a VI), de Drosaine (I a VI), de Drosianelle (I a VI), de
Liofora (I a VI) i de Yira (I a VI). 7754

BB) A les Preguntes RGE núm. 7716/13 a 7718/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a prescripció
total d'anticoncepotius orals (I a III). 7754

BC) A la Pregunta RGE núm. 7776/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, 1. 7754

BD) A la Pregunta RGE núm. 7950/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria de Turisme i Esports, 20. 7754

BE) A la Pregunta RGE núm. 7951/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria de Presidència, 20. 7755

BF) A la Pregunta RGE núm. 8240/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a festes de Sant Joan a
Ciutadella. 7755

BG) A la Pregunta RGE núm. 8241/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a festes de Sant Joan a
Ciutadella, 2. 7755

BH) A la Pregunta RGE núm. 8610/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a allotjaments turístics.
7755

BI) A la Pregunta RGE núm. 8612/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a turisme excepcional, estiu
2013. 7755

BJ) A la Pregunta RGE núm. 8678/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció de
malnutrició de menors a les Illes Balears. 7756

BK) A la Pregunta RGE núm. 8679/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates Copa del
Rey 2013. 7756
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BL) A la Pregunta RGE núm. 8754/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reforestació de la zona d'Es
Amunts a Eivissa. 7756

BM) A les Preguntes RGE núm. 8827/13 i 8828/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a sancions als
"party boats" (1 i 2). 7756

BN) A la Pregunta RGE núm. 8872/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a vehicles elèctrics.
7756

BO) A la Pregunta RGE núm. 8886/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a declaracions d'inici
d'activitat en arrendaments turístics. 7756

BP) A les Preguntes RGE núm. 9206/13 i 9207/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a seguiment
i prevenció del "balconing". 7757

BQ) A la Pregunta RGE núm. 9492/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió del Port de Maó.
7757

BR) A les Preguntes RGE núm. 9493/13 i 9494/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a gestió del Port
de Maó (2 i 3). 7757

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 13642/13. 7757

4. INFORMACIONS

A) Revocació de la concessió de la Medalla d'Honor del Parlament de les Illes Balears. 7757

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013. 7758
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13627/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adhesió al Fons de Liquiditat
Autonòmica. (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 d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13636/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recuperació econòmica.
(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 d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13624/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a novetats en matèria de beques.
(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 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13626/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comitè del desenvolupament de
rutes de l'aeroport d'Eivissa. (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 Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13622/13,
de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a desenvolupament de la Llei 11/2010, de 2 de
novembre. (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 Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13631/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves de competència
lingüística dutes a terme per l'IAQSE. (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 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13634/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a inici de la investigació per la mort
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del Sr. Alpha Pam. (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 26 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 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13630/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Servei de Família. (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 de família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13637/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a amenaça a la bandera de les
Illes Balears. (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 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13638/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a seguiment d'incidències en els
centres docents. (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 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13639/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a auxiliars tècnics educatius
(ATE). (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 26 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 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13623/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció 2014. (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 Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13629/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Decret de teletreball. (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'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13640/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resoldre el problema 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. Vicepresident i Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13628/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incidència del Pla de ciència en
l'economia. (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 d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13625/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell de
Capitalitat de Palma de Mallorca. (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'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13632/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xifres de creixement econòmic.
(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 d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13635/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a prioritats a l'agenda del Sr.
President. (BOPIB núm. 124, de 15 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 26 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 19

de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 13641/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució de conflictes.
(BOPIB núm. 124, de 15 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 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2013, rebutjà, en una votació conjunta, les
esmenes a la totalitat de devolució RGE núm. 13001/13 i
13582/13, dels Grups Parlamentaris MÉS i Socialista,
respectivament, al Projecte de llei RGE núm 12920/13, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2014 (BOPIB núm. 121, de 31 d'octubre, i
125, de 22 de novembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

amb motiu del Dia Universal de la Infància.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de novembre de 2013, es va aprovar per assentiment la
declaració institucional que es transcriu a continuació:

"Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del Dia Universal de la Infància

Un any més commemorem avui el Dia Universal de la
Infància, 29 de novembre, dia de la signatura de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant de 1989. És el tractat internacional
més ratificat de la història i compromet els governs a assumir la
seva responsabilitat cap als ciutadans més joves, a donar una
atenció prioritària a la infància, creant entorns favorables per a
aquesta i a prioritzar la inversió de la infància donant veu als
nins i a les nines.

Tots els programes i projectes d’acció que implementen els
organismes públics i que afecten directament o indirectament
els infants, han d’incloure la Convenció dels Drets de l’Infant
i s’hi han de basar, tot considerant com a principis rectors
d’aquest tractat internacional:

L’article 2. No discriminació. Tots els drets han de ser
aplicats per a tots els infants, sense cap excepció.

L’article 3. Interès superior de l’infant. Totes les mesures
s’han de basar en la consideració de l’interès superior de
l’infant.

L’article 6. Dret a la supervivència i al desenvolupament.

I l’article 12. Dret a la participació.

En un model descentralitzat com és el d’Espanya, són els
governs locals, i en especial els autonòmics, els que han de
comprometre’s també a liderar el procés d’assegurar els drets i
la participació dels infants en els seus entorns més propers.

S’ha de reconèixer la infància com a colAlectiu titular de
drets. Totes les instàncies governamentals, sota el paraigua de
la Convenció dels Drets de l’Infant, han d’impulsar que la
infància sigui subjecte actiu de la ciutadania. És el cas també
dels governants locals, entorns més propers de nins i nines, que
han d’afavorir que l’opinió, les necessitats, les prioritats i els
drets de la infància formen part integrant de les polítiques i dels
programes. Es tracta de crear un concepte diferent de municipi,
en el qual tots els ciutadans i les ciutadanes són tinguts en
compte, fins i tot els més petits.

És necessari, doncs, realitzar un esforç entre tots per
incloure la infància entre les prioritats de l’agenda política i
social a nivell social i a nivell autonòmic perquè:

El desenvolupament de la salut de la infància, de la seva
educació i la seva participació activa és crucial per al futur de
qualsevol societat.

La dependència i l’estat de desenvolupament dels nins i les
nines els fa particularment vulnerables, perquè són més
sensibles que els adults a les condicions en què viuen, tals com
la pobresa, l’habitatge o la contaminació.

Pràcticament la totalitat de les polítiques tenen un impacte
en la vida dels nins i les nines.

Així, el nostre objectiu per a la infància s’ha de transmetre
a tots els agents polítics, socials, econòmics i de qualsevol altra
índole a les Illes Balears, per tal de millorar la vida dels infants,
reconeixent i exercint els seus drets i, per tant, transformant i
millorant les comunitats locals per al present i el futur,
mobilitzant els recursos necessaris per assegurar un
desenvolupament humà just i solidari, basat en el principi “els
infants primer”. Així doncs, apostem per aconseguir que les
Illes Balears siguin “amigues de la infància”, a través d’una
aposta present i futura per a la infància de la nostra comunitat."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2014, de les entitats públiques empresarials, de les
societats mercantils públiques, de les fundacions del sector
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públic, dels consorcis, de l'Ibsalut i de l'Agència Tributària de
les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de novembre de 2013, aprovà, per 30 vots a favor, 23 en contra
i 1 abstenció les quantitats globals següents:
• Dels pressuposts de la CAIB i dels seus organismes

autònoms per a l'exercici de 2014, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a tres mil vuit-cents cinquanta
milions nou-cents trenta-tres mil cinc-cents devuit euros
(3.850.933.518i).

• De les entitats públiques empresarials de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a 2014, els estats de
despeses i ingressos dels quals s'eleven a tres-cents
quaranta-cinc milions seixanta-un mil set-cents quaranta
euros (345.061.740i).

• De les societats mercantils  públiques de la CAIB per a
2014, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
cinquanta milions sis-cents cinquanta-un mil quinze euros
(50.651.015i).

• De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2014,
els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
seixanta-un milions vuit-cents quaranta-sis mil vuit-cents
noranta-tres euros (61.846.893i).

• Dels consorcis de la CAIB per a 2014, els estats de despeses
i ingressos dels quals s'eleven a setanta-quatre milions
nou-cents vint-i-dos mil nou-cents vint-i-dos euros
(74.922.922i).

• De l’Ibsalut per a 2014, els estats de despeses i ingressos
dels  quals s'eleven a mil cent seixanta-vuit milions
(1.168.000.000i).

• De l’Agència Tributària de les Illes Balears per al 2014, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a vuit
milions cent quaranta-vuit mil nou-cents seixanta-cinc
euros (8.148.965i).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 14 de novembre de 2013, debaté la Pregunta
RGE núm. 7858/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a termini d'aprovació del
Reglament de la Llei 8/2012. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
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 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 14 de novembre de 2013, debaté la Pregunta
RGE núm. 7859/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Reglament de la Llei
8/2012, de turisme, i aportacions d'oferta complementària.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol 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 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 14 de novembre de 2013, debaté la Pregunta
RGE núm. 10255/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
d'obligacions de servei públic. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 1058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc
Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'equilibri econòmic financer (I). (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 1059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc
Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'equilibri econòmic financer (II). (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 1060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc
Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'equilibri econòmic financer (III). (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2013, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2031/13 i 2032/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Reial decret llei de 13 de juliol, de mesures
de liquidesa de les administracions públiques i en l'àmbit
financer. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Les 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 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 10047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

impost sobre el patrimoni de l'exercici 2013. (BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 10048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2014. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
debaté la Pregunta RGE núm. 9843/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Orquestra Simfònica. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de
2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 9844/13 a
9846/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a Any Llull (I i II), i a Ramon
Llull. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears  Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11361/13,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a normativa autonòmica
sobre metalls pesants en els fons marins. (BOPIB núm. 122, de
4 de novembre 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 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11362/13,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'inversions en
ferrocarril del Govern de l'Estat. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre 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 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 14 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 10251/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plans directors insulars de ports esportius.
(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 20 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 9275/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i atenció als consumidors i usuaris dels
serveis de telefonia mòbil. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
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 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 20 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 10574/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a promoció de la salut comunitària. (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 27 de novembre de 2013.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura

i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la Llei Orgànica de qualitat educativa (RGE
núm. 8057/12).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del secretari
autonòmic, del director general de Planificació, Infraestructures
Educatives i Recursos Humans, de la cap de Premsa i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura

i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre els expedients disciplinaris dels instituts de
secundària de Maó (RGE núm. 9190/13).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del secretari
autonòmic, del director general de Planificació, Infraestructures
Educatives i Recursos Humans, de la cap de Premsa i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura

i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la situació del sistema educatiu a l'illa d'Eivissa
(RGE núm. 10038/13).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del secretari
autonòmic, del director general de Planificació, Infraestructures

Educatives i Recursos Humans, de la cap de Premsa i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
SolAlicitud de compareixences davant la Comissió de Salut,

presentada per la coordinadora de la Ponència sobre l'impuls
a l'atenció de la salut mental de les Illes Balears.

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de novembre de 2013, aprovà per assentiment
la solAlicitud esmentada, relativa a les compareixences davant
aquesta comissió del president de la Societat Balear de
Medicina Familiar i Comunitària i d'un representant de la
Societat de Metges d'atenció primària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 14774/13, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern (rectificades amb l'escrit RGE núm. 14793/13).
(Mesa de 28 de novembre de 2013).

RGE núm. 147823, presentades pel Grup Parlamentari
MÉS, relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern.(Mesa de 28 de novembre de 2013).

RGE núm. 14792/13, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern.(Mesa de 28 de novembre de 2013).

Palma, a 28 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 178 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de l'any 2013.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel Pla d'infraestructures elèctriques anunciat pel
Govern d'Espanya, que suposa una inversió mínima de 1.088
milions d'euros i una millora de les condicions de
subministrament elèctric. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb la
mateixa política en matèria d'energies renovables que ha dut a
terme des de l'inici d'aquesta legislatura.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'evolució
positiva en les dades d'ocupació aquest darrer any, assolint
dotze mesos consecutius de reducció d'atur i sis mesos de
generació d'ocupació neta amb 4.665 persones menys a l'atur
que fa un any. No obstant això, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant en la
mateixa línia per seguir donant solucions al principal problema
dels ciutadans. Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears
reconeix que l'atur juvenil, tot i la seva disminució, continua
essent un xacra social contra la qual s'ha de lluitar i per això
reconeix la gran tasca del Govern Central per aconseguir,
gairebé, 1.800 milions d'euros de la Unió Europea especialment
destinats a aquest fi dins el pla contra l'atur juvenil, al qual
s'adherirà el Govern de les Illes Balears amb accions concretes
i específiques per millorar l'ocupació dels més joves. 

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
presentació del Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2017,
centrat especialment en els colAlectius més vulnerables: joves,
dones, majors de 45 anys, persones amb risc d'exclusió i
persones amb discapacitats, amb 208 mesures concretes i
avaluables per a les quals es destinen fons propis, estatals i
europeus, amb l'objectiu principal de generar i mantenir llocs de
feina, prioritat d'aquest govern des del primer dia de la
legislatura.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'internacionalització que ha elaborat el Govern de les Illes
Balears, amb la participació de les cambres de comerç i l'ICEX,
per fomentar la comercialització dels productes manufacturats
a les Balears als mercats exteriors, impulsa i facilita l'activitat
exportadora de 450 empreses de la comunitat autònoma durant
el 2013; i insta el Govern a donar continuïtat a aquest
instrument de suport a les pimes. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears constata la voluntat de potenciar la
implementació del Pla de dinamització comercial als municipis,
per tal de millorar el comerç i l'economia dels nostres pobles.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou Pla
de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes
Balears 2013-2017 està en línia amb l'estratègia "Europa 2020"
i fomenta el protagonisme de les polítiques d'R+D+i, ja que
entén que la innovació és un paràmetre fonamental per al
creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars per
a la creació de nous productes turístics basats en la diferenciació
de cada illa, especialment amb els que es desenvolupen en la
temporada alta i d'hivern per aconseguir la
desestacionalització i augmentar l'ocupació laboral. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears celebra l'impuls que ha suposat
per al sector turístic l'aprovació de la Llei de turisme, que aquest
any s'ha traduït en 21 llicències per a turismes rurals i
agroturismes, quan al 2011 únicament es van solAlicitar 4
llicències; més de 200 establiments d'allotjament turístic han
solAlicitat augment de categoria, la majoria d'aquests
establiments augmenten de 3 a 4 estrelles/claus i de 4
estrelles/claus a 4 superior; s'han presentat més de 170 projectes
de reforma i millores importants d'establiments turístics
d'allotjament, i tot això sense consumir un metre quadrat de sol
rústic.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència al
desenvolupament de projectes i acords amb els diferents
municipis mitjançant la Mesa de Batles pel turisme, donant així
un impuls al municipalisme.

8. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació de la
Llei de mesures urgents per les zones turístiques madures, la
qual cosa situa les Illes Balears com a pionera en el tractament
legislatiu de les àrees madures i declara expressament com a
madura la Platja de Palma. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears celebra que el Pla de reconversió integral de Palma hagi
estat aprovat inicialment, i constata que la seva tramitació ha
estat pacífica i en consens, rebent només 462 alAlegacions durant
la seva exposició al públic, a diferència de les 1.300 alAlegacions
que va rebre el Govern del pacte a la legislatura passada.

9. El Parlament de les Illes Balears celebra la flexibilització
de les condicions de pagament i l'ampliació del termini per a la
regularització de les places hoteleres que ha dut a terme el
Govern balear i que ha suposat la regularització de 3.579 places,
la qual cosa comporta uns ingressos de 16.310.000 euros que
s'invertiran en zones turístiques madures.

10. El Parlament de les Illes Balears celebra que els
ingressos recaptats pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments
Turístics seran invertits en la reparació i la millora de la xarxa
cicloturística de Mallorca; la construcció d'un pavelló d'acollida
per a turistes i actuacions complementàries al Parc Arqueològic
del Puig de Sa Morisca; remodelació avinguda Magaluf;
millores en els accessos i espais públics de la Platja de Palma,
millores en els accessos i espais públics de la platja de Cala
Major; semipeatonalizació d'un tram de la carretera MA-2.220;
remodelació del carrer Eucaliptus; enllaç per a vianants entre les
platges Palmira i Torà i reforma del pantalà; carril bici des del
Calonge fins al camp de futbol de Cala d'Or; instalAlacions
poliesportives a la Colònia de Sant Jordi; adequació de banys a
la platja de Santa Ponça, urbanització del carrer Llampuga i
evacuació de pluvials avinguda Primavera, la qual cosa revertirà
en benefici de tots els balears.
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11. El Parlament de les Illes Balears celebra el redisseny de
la presencia del Govern a les fires de promoció turística, la qual
cosa ha suposat una reducció de les despeses de prop del 75%,
canviant el model de promoció per un altre adient al moment
tecnològic actual i deixant d'utilitzar el format paper,
aconseguint així fer de les Illes Balears pioneres a nivell
mundial de la promoció digital, a més de contribuir a la
sostenibilitat del nostre medi ambient preservant milers d'arbres
de la tala.

12. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupació
del Govern balear per captar turistes nacionals, el nombre dels
quals com a visitants de les nostres illes ha davallat des de l'any
2009 a causa de la crisi, i celebra el pla d'acció desenvolupat
consistent en el Roadshows que varen presentar les marques de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a les ciutats de
Màlaga, València, Madrid, Bilbao i Barcelona i que va tenir
com a objectiu, a més d'incrementar la quota de turistes
nacionals que visiten les Illes, contribuir a la
desestacionalització turística i impulsar la connectivitat aèria i
marítima.

13. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupació
del Govern balear vers la desestacionalització del turisme
establerta al Pla integral de turisme, desenvolupada als plans
anuals d'acció en promoció turística, on queda recollit l'impuls
promocional a productes especialitzats alternatius a "sol i
platja"m com naturalesa, cultura i gastronomia, esports, urbà,
MICE, oci i salut; i celebra els plans anuals de promoció que
treballen per la diversificació, mostrant la gran varietat i riquesa
de les nostres destinacions, amb l'objectiu de centrar esforços en
productes que contribueixin a canviar la tendència de la nostra
corba de demanda.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
del Govern de les Illes Balears que ha treballat des de l'inici de
la legislatura per incrementar la qualitat front la quantitat en
matèria turística, i celebra que durant els mesos de juny, juliol
i agost d'aquest any els turistes hagin gastat a les nostres illes
uns 8.000 milions d'euros, la qual cosa representa un augment
del 7% en relació amb l'any anterior que beneficia diversos
sectors i repercuteix creant riquesa en diferents àmbits
empresarials.

15. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears en pressupostar íntegrament la part
autonòmica del descompte de residents en transport marítim, a
diferència de l'anterior Govern de les Illes Balears que no ho
pressupostava. Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància de la consolidació i la universalització
del descompte de residents en transport aeri i marítim assolit
actualment i la fita històrica de les diverses bonificacions
aplicables a les taxes aeroportuàries i la seva millora contínua.

16. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la constitució dels Comitès de Desenvolupament de rutes de
cada un dels aeroports de la nostra comunitat i l'aprovació dels
respectius plans biennals, que treballen les rutes aèries des d'una
perspectiva turística i de connectivitat aèria i promocionen
l'obertura de noves rutes aèries.

17. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de les solucions adoptades pel Govern de les Illes Balears en la
contínua millora del manteniment i la imatge de les zones
portuàries de competència autonòmica. El Parlament de les Illes

Balears també constata l'impuls i la promoció a la activitat
nàutica i de creuers duita a terme pel Govern de les Illes
Balears, per la seva importància.

18. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la postura
del Govern de les Illes Balears en el model de cogestió i
descentralització aeroportuària per als aeroports de la nostra
comunitat. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç i el treball del Govern de les Illes Balears en la
millora continua de la nostra connectivitat, conscients de la seva
importància estratègica.

19. El Parlament de les Illes Balears constata la feina duta a
terme pel Govern de les Illes Balears quant a la reducció
d'empreses públiques, ajustant el sector públic instrumental
d'aquesta comunitat autònoma a les necessitats actuals, de
manera que hem passat de tenir 182 ens i empreses a 74, el que
suposa un estalvi de 311 milions d'euros que representa el 38%
de la despesa total.

20. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància
de comptar amb una Llei del sector audiovisual per reconèixer
aquest sector com a estratègic per a la nostra economia i insta el
Govern a respondre les demandes històriques del sector com ara
la creació de la Balears Film Comission i els incentius per a les
filmacions en el territori de les Illes Balears.

21. El Parlament de les Illes Balears reconeix que aquesta
cambra no pot quedar al marge dels necessaris ajusts que s'han
dut a terme tant al sector públic com al privat i insta els grups
polítics a cercar vies de reducció de despesa com ara la reducció
en el nombre de diputats o el retorn al sistema de dietes que
podrien suposar un estalvi de 12 milions d'euros en quatre anys.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic Ràdio
Televisió de les Illes Balears IB3 consolidant un pressupost
substancialment inferior al de la legislatura passada que va
arribar a ser de 98 milions d'euros, triplicant el deute en quatre
anys per aconseguir el darrer any un considerable augment en
les audiències, apostant per una televisió pública de qualitat i de
proximitat. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat que s'aprovi el Mandat Marc establert a
l'article 5 de la Llei 15/2010, de l'Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears, per tal de quedin establerts els objectius que haurà
de tenir el servei públic de ràdio i televisió de l'ens públic IB3.

23. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
símbols, actualment en tramitació en aquesta cambra, és un
instrument adient per tal d'assegurar el correcte ús dels símbols
de la nostra comunitat autònoma en els edificis públics de les
Illes Balears, assegurant que ningú no en pugui utilitzar els
espais públics, que són de tots, per fer-ne partidisme.

24. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada i agraeix a tot el personal d'emergències i de
GEIBSAU, així com a tots els tècnics d'IBANAT, efectius de
Protecció Civil, tècnics municipals, associacions, empreses,
colAlectius i voluntaris particulars, les tasques dutes a terme per
a l'extinció de l'incendi que l'estiu passat va calcinar 2.400
hectàrees en els municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià.
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25. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per haver adaptat la normativa per
tal que els diferents municipis de les Illes Balears es puguin
acollir al programa estatal "Emprendre en tres", que suposa una
aposta decidida pels emprenedors de les nostres illes.

26. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la aprovació de la Llei de règim jurídic per a
l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears, amb la qual s'ha
consagrat el principi de bona fe entre l'administració pública i
el ciutadà, a més de suposar una aposta clara per la simplificació
administrativa, la reducció de la burocràcia, així com l'eficàcia
i l'eficiència de les administracions competents en matèria
d'activitats.

27. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
coordinació de policies locals, amb la qual s'aposta per una
actuació més coordinada de les diferents policies locals dels
ajuntaments de les illes llevant fronteres a la persecució del
delicte, sense interferir en el marc competencial del municipis
de les Illes Balears.

28. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per a la sentència del Tribunal Constitucional per la
qual es declara la constitucionalitat de la darrera modificació de
la Llei de funció pública, mitjançant la qual l'acreditació del
coneixement de la llengua catalana deixa de ser un requisit per
ser un mèrit, per tal d'accedir a la funció pública de la CAIB.

29. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per la regulació feta en matèria de
mobilitat intra administrativa temporal de l'administració de la
CAIB, amb la qual s'ha adaptat el nostre ordenament jurídic al
marc normatiu estatal regulat a l'EBEP. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears reconeix l'aposta del Govern de
les Illes Balears per un treball públic de qualitat i per la
conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant l'aprovació
del primer Pla d'igualtat i del Decret de teletreball al qual han
solAlicitat adherir-s'hi 40 persones de totes les conselleries en
només dos mesos, i insta el Govern a seguir aplicant mesures
per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.

30. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per les tasques dutes a terme a l'illa
d'Eivissa i Formentera per tal de preservar les praderies de
posidònia.

31. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per dur a terme la solució adoptada
en el projecte de la via verda Manacor-Artà, per convertir les
obres inacabades del tren Manacor-Artà en un itinerari integrat
en el paisatge natural del Llevant de Mallorca, retornant a un ús
públic una zona actualment abandonada i posant en valor la
riquesa mediambiental de la zona i revertint l'impacte provocat
per les obres ferroviàries posades en marxa per l'anterior
Govern de les Illes Balears.

32. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació de la Llei de costes estatal que
després d'anys de reivindicacions reconeix la delimitació de
Formentera a la seva disposició addicional quarta atesa
l'especial configuració geomorfològica de l'illa.

33. El Parlament de les Illes Balears valora l'aprovació de la
primera Llei de pesca de les Illes Balears i insta el Govern a
continuar el diàleg amb el sector pesquer i els consells insulars
per al desenvolupament reglamentari d'aquesta llei, d'acord amb
els objectius i actuacions dirigides a ordenar i regular l'activitat
de pesca a les Illes Balears.

34. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de prospecció
petrolífera i campanyes sísmiques que s'han projectat en aigües
pròximes a l'arxipèlag.

35. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet el 2013 pel Govern de les Illes Balears per al
manteniment i la millora de la xarxa de depuradores que formen
part del pla plurianual d'actuacions que ABAQUA va aprovar
el passat mes de juny per al període 2013-2015 dotat amb 15
milions d'euros. Per illes, a Mallorca es destinaran 10.200.000
euros, a les Pitiüses 1.000.000 d'euros i a Menorca 3.800.000
euros.

36. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació del
Pla hidrològic de les Illes Balears amb el suport majoritari del
Consell Balear de l'Aigüa i del Consejo Nacional del Agua.

37. El Parlament de les Illes Balears celebra que el Govern
de les Illes Balears hagi arribat a un acord amb l'empresa
TRAGSA que permet mantenir obert el Centre d'interpretació
de Cabrera amb un estalvi substancial per als ciutadans de
Balears.

38. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
del Pla d'eficiència del transport públic terrestre posat en marxa
pel Govern de les Illes Balears que permet transportar més
passatgers amb un menor cost de recursos públics. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata la millora tecnològica
adoptada pel Govern de les Illes Balears en el sistema de control
tarifari del transport públic terrestre. El Parlament de les Illes
Balears també constata l'esforç del Govern de les Illes Balears
en el pagament que està duent a terme de les expropiacions
pendents per actuacions ferroviàries.

39. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'encert en la
política d'habitatge del Govern de les Illes Balears amb el Pla de
lloguer 2013 que ha suposat una davallada del 15% dels preus
del Pla lloguer 2012 i una davallada de fins al 20% en els preus
dels contractes vigents anteriors al Pla lloguer 2012. Ambdós
Plans de lloguer (2012 i 2013) han permès donar una sortida a
la major part dels habitatges buits que va deixar l'anterior
govern, mitjançant el lloguer a preu assequible. A més, ens
congratulem de l'especial sensibilització d'aquest govern amb la
problemàtica dels desnonaments per la qual cosa ha posat a
l'abast dels colAlectius més vulnerables 250 habitatges a 150i
mensuals i n'ha agilitat considerablement el procés
d'adjudicació, a més de paralitzar des del mes d'abril de 2012
qualsevol procés de desnonament enfront de la política que es
duia anteriorment que va provocar que entre el mes de maig de
2009 i maig de 2012 s'interposessin als habitatges de
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l'IBAVI 110 demandes per impagament, s'executessin 62
sentències de desnonament, 18 entregues de claus i 44
llançaments, a més de deixar, el Govern del pacte, un deute de
120 milions d'euros, el més alt de la història, i 20 milions
d'euros d'ajudes i subvencions d'habitatge pendents de
pagament.

40. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta
d'aquest govern per les polítiques socials que ha estat present
des de l'inici de la present legislatura i que queda reflectida en
l'augment dels pressuposts d'aquesta conselleria en un 30% més
en tres anys. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
valora positivament l'esforç dut a terme pel Govern en
polítiques d'inclusió social; triplicant el 2013 el pressupost
destinat a garantir les prestacions bàsiques per a les persones i
incrementat la dotació destinada a la rendes mínimes d'inserció
(RMI) un 152%, i insta el Govern a reforçar les línies d'actuació
actuals i a garantir que es cobreixin les necessitats bàsiques
aconseguint l'autèntica integració de les persones en situació
d'exclusió dins la societat. Igualment, el Parlament de les Illes
Balears constata l'aposta pel tercer sector treballant
conjuntament amb les entitats i afrontant de manera preferent
els pagaments pendents amb entitats socials.

41. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern per les polítiques destinades a les persones dependents,
havent dedicat el 2013 per a nòmina de dependència un total de
41 milions d'euros, xifra rècord en els recursos econòmics
destinats a aquest concepte i que ha permès incrementar el
nombre de persones ateses pel sistema de la dependència a les
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a crear més places destinades a cobrir les necessitats
de les persones dependents, a seguir reduint la llista d'espera i
anar augmentant el nombre de persones que entren en el sistema
de dependència.

42. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament que el Govern hagi aconseguit reduir la llista
d'espera per a les valoracions de discapacitat a menys de la
meitat de temps i l'aposta del Govern pel servei de
desenvolupament infantil i atenció primerenca que ha permès
que el nombre de menors de 6 anys afectats per trastorns o
discapacitat que han rebut atenció primerenca del Govern,
augmentés més d'un 70% en els dos darrers anys, i insta el
Govern a seguir apostant per aquest servei. Finalment, el el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir apostant per l'increment de places per a
persones amb discapacitat a centres de dia, residencials, centres
ocupacionals, habitatges tutelats.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir apostant per les polítiques de família,
impulsant la formació en competències familiars i la parentalitat
positiva i en l'elaboració d'un pla integral de suport a la família.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant en l'àrea de menors, potenciant
les mesures de medi obert i les accions que afavoreixin la
reinserció sociolaboral dels menors que tenguin alguna mesura
que complir. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
valora positivament la incorporació d'un nou servei per atendre
joves infractors en el qual se'ls ofereix la formació i la
preparació perquè s'emancipin i afrontin la seva inserció en la
societat amb eines suficients per evitar la reincidència. El
Parlament de les Illes Balears igualment valora positivament els

bons resultats obtinguts pel programa socioeducatiu Alter, per
a alumnes que tenguin problemes d'adaptació a l'entorn escolar
i insta el Govern a seguir apostant per aquest programa.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears es congratula de la
posada en marxa de la línia d'atenció al menor 116111 que
facilita als menors atenció específica, personalitzada i
confidencial per atendre les seves inquietuds.

45. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
creació d'un servei d'assessorament per a l'elaboració de plans
d'igualtat adreçat no sols a l'àmbit privat sinó també als
municipis que ara compten amb l'assessorament de l'Institut
Balear de la Dona a l'hora de redactar els seus plans d'igualtat.
Igualment, el Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment d'habitatges que l'Institut Balear de l'Habitatge posa
a disposició de dones que hagin estat víctimes de la violència de
gènere i els seus fills, fruit del conveni subscrit amb l'Institut
Balear de la Dona.

46. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears en educació amb el
qual a més de realitzar el pagament efectiu de les quantitats
endeutades de l'anterior legislatura ha pogut fer front a les
millores i al manteniment dels centres docents de les Illes
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància que dóna aquest govern a l'educació
destinant 75% del pressupost que la conselleria destina a
educació al pagament de les nòmines dels docents, així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat pel
Govern de les Illes Balears per cobrir les necessitats dels
alumnes amb necessitats educatives especials, així com les
baixes dels docents.

47. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per palAliar el dèficit històric que
pateix l'illa d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives
amb una inversió de 14 milions d'euros.

48. El Parlament de les Illes Balears constata l'èxit obtingut
en l'organització de l'any Juníper Serra, projecte ambiciós
commemoratiu que ha desenvolupat vessants molt diversos i
que, tant dins l'àmbit autonòmic com nacional i internacional,
ha liderat el Govern de les Illes Balears, juntament amb altres
institucions. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata que aquest govern ha dut a terme una tasca molt
considerable a favor de la projecció internacional de la cultura
balear arreu del món i amb l'objectiu primer de difondre l'obra
dels nostres artistes fora de les nostres fronteres.

49. El Parlament de les Illes Balears constata la gran
importància que per a aquest govern de les Illes Balears té la
Universitat en 'incloure el deute de 23 milions de euros en el pla
de pagament del Govern central, la qual cosa ha permès resoldre
el deute pendent amb aquesta institució educativa.

50. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per haver aconseguir un fet històric
equiparant les beques de transport per a universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a les de la comunitat
autònoma de Canàries, així mateix el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de les beques d'allotjament per
valor de 47.868,96 euros que ha atorgat per al curs 2013-2014
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.



7710 BOPIB núm. 126 -  29 de novembre de 2013

51. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per impulsar l'FP dual,
l'FP a distància i mantenir i augmentar l'FP presencial ordinària.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la implantació progressiva del
plurilingüisme mitjançant l'aplicació del Decret de tractament
integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de
les Illes Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears manifesta el seu total suport al Decret Integrat de
Llengües del Govern de les Illes Balears, la necessitat
d'implementar un ensenyament de qualitat trilingüe accessible
per a tothom i rebutja qualsevol tipus d'insubmissió a una norma
aprovada per la majoria absoluta d'aquesta cambra. Així mateix
reconeix, tal com manifesta també la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que aquesta norma
respecta i fa efectiu el compliment de la Llei de normalització
lingüística que reconeix el dret a rebre l'ensenyament amb les
dues llengües cooficials.

53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per dur a terme la
reforma, l'ampliació i la millora del CEIP Sa Graduada de Maó.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a conveniar, amb l'Ajuntament de Maó, la
rehabilitació dels quarters de Santiago amb l'objectiu de
comptar amb un espai multifuncional en el qual s'ubiqui la nova
escola d'adults del terme municipal de Maó. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis Baleàrics
a establir un conveni amb l'Ajuntament de Maó, per tal de dotar
d'equipament la sala d'actes de Ca'n Oliver.

54. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
SOIB que amb menys pressupost ha aconseguit organitzar un
major nombre de cursos de formació i beneficiar més persones
i reservar, per primer cop, un 50% de les places per a joves
desocupats així com la importància que el 80% dels cursos
vagin adreçats a l'obtenció de certificats de professionalitat.

55. El Parlament de les Illes Balears constata el suport
econòmic del Govern balear per a l'equipament del Teatre d'Es
Born de Ciutadella de Menorca.

56. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca del
Govern de les Illes Balears per mantenir i ampliar l'oferta de
formació a Formentera mitjançant els cicles formatius així com
de certificats de professionalitat i els tallers ocupacionals.

57. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per mantenir l'Orquestra Simfònica
i l'insta a continuar donant-li suport dins els criteris de
sostenibilitat econòmica.

58. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per adequar la formació
permanent del professorat a les necessitats actuals amb
l'obertura de l'EOI, l'ampliació de l'oferta formativa en anglès
als CEPs i la formació on line.

59. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que el
Govern de les Illes Balears està duent a terme per impulsar la
declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a Patrimoni
mundial de la UNESCO.

60. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
a l'esforç del Govern per recuperar l'equilibri en els comptes
públics, en concret per la reducció del dèficit públic que ha
passat dels 1.116 milions d'euros (4,19% del PIB) a l'any 2011,
als 476 milions d'euros (1,78% del PIB) a l'exercici de 2012. De
la mateixa manera es mostra satisfet pel fet que el Govern de
l'Estat hagi reconegut una distribució asimètrica dels objectius
de dèficit entre les distintes comunitats autònomes, tal i com
havia reivindicat amb constància el nostre president del Govern.

61. El Parlament de les Illes Balears constata i se n'alegra de
la inclusió en els pressuposts de 2014 d'una partida de 200
milions d'euros per tal d'amortitzar totalment i definitivament
els bons patriòtics subscrits durant el Govern del pacte de
progrés per un bon nombre de petits inversors i famílies, i que
han suposat una pesada llosa sobre els comptes públics de la
comunitat.

62. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes aquelles
manifestacions i propostes tendents a criticar o a posar en
qüestió el pagament dels venciments de deute i manifesta la
seva preocupació pel fet que, a causa d'una política
irresponsable d'increment desorbitat de l'endeutament duta a
terme durant el pacte de progrés, durant l'any 2014 s'hagi de
tornar en concepte d'amortització i d'interessos del deute un
total de 974,26 milions d'euros.

63. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
als tres mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
portats a terme pel Govern de les Illes Balears, els quals hauran
suposat una injecció de doblers a l'economia balear per un
import de 1.348,2 milions d'euros, evitant així el tancament de
moltes empreses i l'acomiadament de molts empleats.

64. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
disposar d'una nova Llei de finançament dels consells insulars,
qüestió que resta pendent des de l'any 2007 i que suposarà
l'eliminació del sistema irregular de bestretes
extrapressupostàries.

65. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
22/2009, de 18 de desembre, de finançament de les comunitats
autònomes, perjudica les Illes Balears i, per açò, es valora molt
positivament la intenció del Govern de l'Estat de reformar-la.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat al compliment de l'Estatut d'Autonomia i de forma
especial a l'establert a la disposició transitòria novena referida
a les inversions de l'Estat i a la disposició addicional sisena
referida al règim especial insular de les Illes Balears.

66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'esforç realitzat pel president del Govern i pels
diputats i senadors nacionals per tal d'aconseguir la incorporació
d'una esmena als pressuposts generals de l'Estat que suposa un
increment de les partides d'inversió per un import de 74 milions
d'euros en projectes hidràulics i de depuració.
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67. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que faci tots els esforços possibles, ja sigui
mitjançant pròrrogues dels convenis o les seves modificacions,
per tal d'evitar haver de retornar a l'Estat els fons de les
inversions estatutàries que el Govern del pacte de progrés va
desviar per cobrir despeses ordinàries.

68. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel fet que la partida dels pressuposts de 2014
destinada als interessos del deute suposaran 261,61 milions en
interessos del deute, el que suposa una reducció de 43,24
milions respecte del 2013, un 14,18% menys; una conseqüència
clara d'haver posat ordre als comptes públics, al rigor
pressupostari, la millora de la confiança en els mercats
financers, la davallada de la prima de risc i la coordinació de
polítiques financeres amb l'Estat.

69. El Parlament de les Illes Balears constata el gran encert
que ha suposat que el Govern s'hagi adherit a les distintes
convocatòries del Fons de Liquiditat Autonòmica, la qual cosa
ha suposat, en el seu conjunt, un estalvi de 99,08 milions d'euros
al llarg de la vida de l'endeutament concertat en concepte
d'interessos, donades les millors condicions respecte a les de
mercat.

70. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de dotar a les illes de
Menorca i d'Eivissa i de Formentera respectivament d'un servei
d'oncologia radioteràpica amb la mateixa cartera de serveis i els
mateixos paràmetres de qualitat de l'hospital de referència de la
comunitat.

71. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de destinar 27 milions
d'euros a l'equipament del nou hospital Can Misses d'Eivissa
perquè aquest nou centre hospitalari pugui entrar en
funcionament el juny de 2014 amb una òptima dotació
tecnològica. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a no reduir la cartera de serveis de
l'Hospital de Formentera i a donar resposta a les necessitats
assistencials creixents que es puguin donar. Finalment, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant el nombre de desplaçaments
dels especialistes mèdics de Son Espases a les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera per passar-hi consulta i evitar el
trasllat dels usuaris de l'Ibsalut.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar gestionant la sanitat pública balear en
un marc de colAlaboració i diàleg amb tots els professionals
sanitaris implicats per garantir la prestació d'uns serveis de
qualitat als pacients i una gestió eficient. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la implantació d'un nou model
sociosanitari que està aconseguint millorar l'atenció i la qualitat
de vida dels pacients crònics avançats i una major eficiència
dels serveis que es presten als centres sociosanitaris de
Mallorca.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les polítiques encaminades
a garantir uns serveis públics i una atenció de qualitat per a les
persones que pateixen malalties mentals a la nostra comunitat.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant iniciatives encaminades
a educar per a la salut i a fomentar l'adquisició d'hàbits
saludables entre els ciutadans de les Illes.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant intensament per la reducció
de les llistes d'espera, amb mesures com l'augment de la
productivitat als quiròfans, i la signatura de convenis singulars
amb els centres hospitalaris de la Creu Roja i de Sant Joan de
Déu, i de contractes amb altres centres assistencials com el de
la Policlínica Miramar.

76. El Parlament de les Illes Balears lamenta la deplorable
utilització política que s'ha fet de la mort d'una persona
immigrant a la nostra comunitat.

77. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per racionalitzar la despesa sanitària
i posar en funcionament una central de compres i logistica que
suposa la unificació de preus, la catalogació de productes i un
estalvi milionari.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reduir
el temps d'espera per al reintegrament de les despeses, ja sigui
en concepte de dieta de desplaçament de malalts i
acompanyants, l'abonada en concepte de farmàcia per damunt
dels 8 o 16 euros als pensionistes, del material ortoprotèsic així
com el reintegrament del import avançat per a aquelles pacients
a qui practicaren IVE sota criteris dels metges de la sanitat
pública.

A la seu del Parlament, a 28 de novembre de 2013.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

B)
D'acord amb allò que preveu l'article 178 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta les següents propostes de resolució derivades del debat
de política general 2013.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a corregir
el desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la
negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert econòmic
solidari que suposi, entre d'altres, un límit del 4% del
PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears es compromet a
promoure modificacions legislatives que promoguin la
participació directa dels ciutadans en la presa de decisions, un
sistema electoral que no permeti l'exclusió del 20% dels vots
emesos com succeeix a la cambra actual, amb un sistema
proporcional sense talls, una llei de consultes populars que
garanteixi el dret a decidir de les Illes Balears en totes les
matèries d'interès, inclosa la seva sobirania, i insta el Govern a
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actuar de manera que susciti la participació de la societat. En
aquest sentit el Parlament lamenta l'abús dels decrets llei i insta
a un ampli acord amb la comunitat educativa sobre els grans
eixos de l'educació que passa avui per derogar el TIL, garantint
l'aprenentatge de l'anglès amb mètodes consensuats, la retirada
de la llei de símbols i la renúncia a l'avantprojecte de llei mal
dita de convivència.

3. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma del
Reglament de la cambra a fi que no es permeti als diputats
l'acumulació de dos sous: la Mesa establirà unes retribucions
per dedicació exclusiva, que tendrà un règim d'incompatibilitats
equivalent al dels funcionaris, i un sistema de retribucions per
dietes d'assistència i alhora es revisarà la legislació electoral per
substituir la costosa subvenció per "mailing" per una sola
tramesa oficial que inclogui totes les candidatures.

4. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic, amb els serveis públics, amb especial referència
als i a les mestres i professors de la nostra comunitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar el projecte de llei de comerç amb tot
el sector i que aquest projecte prioritzi la defensa del nostre
teixit de petita i mitjana empresa, a més de defensar les
competències pròpies en matèria de comerç.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar dins el primer semestre de 2014 el Pla
director sectorial d'energia introduint objectius clars i
compromisos de mitigació del canvi climàtic i de generació
elèctrica mitjançant energies renovables, estalvi energètic i
reducció dels gasos d'efecte hivernacle equivalents com a mínim
als compromisos de la Unió Europea per a 2020 (20%), tot
avançant en termes de sobirania energètica.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a rebutjar
projectes urbanístics que destrueixen el nostre territori, com ara
els de Canyamel, Muleta o Sa Ràpita, que representen el mateix
model de desenvolupament i especulació que ha provocat
l'actual crisi econòmica.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redreçar la política turística per avançar en
termes de "prosperitat compartida", tot corregint de manera
urgent l'escurçament de la temporada turística, i generant
sinèrgies entre l'activitat hotelera i altres sectors del turisme, la
indústria, la construcció i els serveis; així com a fer efectiu el
traspàs als consells insulars de la competència de promoció
turística.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el Pla d'ocupació 2013-2017 sigui consensuat
amb els agents socials i econòmics i els diferents grups polítics,
com a garantia de la seva viabilitat i màxima atenció als
colAlectius més afectats per la crisi: aturats/des majors i de llarga
durada, joves, dones i persones en risc d'exclusió social.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no tenen
dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei 16/2012,
de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat
de les seves prestacions, i insta el Govern de les Illes Balears a
retornar el dret de poder solAlicitar la targeta sanitària a totes les
persones residents a les Illes Balears i empadronades a
qualsevol municipi de la comunitat autònoma independentment
de la seva situació de residència administrativa, tal com
succeeix a altres comunitats autònomes, Andalusia, Galícia,
Catalunya ...

11. El Parlament de les Illes Balears constata que des de 1'1
de juny de 2011 no s'ha creat cap nova plaça de serveis dirigits
a persones amb discapacitat, a persones majors amb
dependència o a persones amb diagnòstic de salut mental
(residències, centres de dia, tallers ocupacionals, habitatges
tutelats, ...) i insta el Govern que durant l'any 2014 prioritzi la
creació d'aquests serveis i ho acordi amb els consells insulars i
amb els representants del tercer sector que gestiona aquests
serveis.

12. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb l'objectiu
que els pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que
no els correspon pagar per l'adquisició de medicaments, bé a
la targeta sanitària, bé a la recepta electrònica s'incorporin
mecanismes de lectura informàtica que permetin reconèixer
quan el pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que
estableix el Reial Decret llei i deixi de pagar uns doblers que
han de ser retornats pel Govern a través de la Conselleria de
Salut.

13. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de
malalts, una residència vinculada a l'hospital de Son Espases per
atendre les necessitats d'hostatge dels pacients de curta i llarga
durada i dels seus familiars, i a posar en marxa un pla de xoc per
lluitar contra les llistes d'espera.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter d'urgència, la
modificació de l'obligació de servei públic entre illes que
estableixi la tarifa única i universal de 30 euros per trajecte.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de cooperació
de les Illes Balears, que estableix que el 0,7% dels pressuposts
propis de la CAIB s'han de destinar a les polítiques i accions de
cooperació i desenvolupament.
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17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a retirar
dels edificis i espais públics qualsevol símbol franquista, tal
com estableix la Llei de memòria històrica (Llei 52/2007, de 26
de desembre).

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, i a respectar i protegir la
llibertat d'expressió com a pilar fonamental de la democràcia.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar qualsevol forma de repressió (llistes
negres, "pedigrís", expedients polítics, normes que coarten la
llibertat d'expressió, ...) a qui fent ús de la llibertat ideològica i
de consciència dissenteix de la política del Govern.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la independència i la pluralitat de la
ràdio i televisió públiques autonòmiques, creant el Consell
Audiovisual de les Illes Balears i modificant la Llei d'IB3
perquè el Consell de Direcció de l'Ens sigui representatiu de la
pluralitat que existeix a la societat i al Parlament.

A la seu del Parlament, 28 de novembre de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

C)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que preveu

l'article 178 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les següents propostes de resolució, com a
conseqüència del Debat general sobre l'acció política i de
govern de 2013.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una llei que permeti el blindatge de
l'educació, la sanitat i les polítiques socials mitjançant una
despesa mínima pública garantida anualment, i que suposi que
en cas de crisi no es pugui retallar en els pilars de l'Estat del
benestar. Aquesta llei suposarà que per fer retallades en aquests
tres àmbits que estan reconeguts als articles 16 i següents de
l'Estatut d'Autonomia de 2007, es necessiti una majoria
parlamentària qualificada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
prioritzi com un eix estratègic del creixement econòmic, la
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de les Balears, les
polítiques d'investigació, recerca i innovació (I+D+i) i que això
es tradueixi en una injecció pressupostària en el Pla de ciència,
tecnologia, innovació i emprenedoria, que incideixi i garanteixi
la formació, els incentius fiscals i els instruments de
finançament per als projectes dels emprenedors i d'empreses
socialment responsables.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears a executar de forma immediata els projectes que,
inclosos dins les inversions estatutàries de 2009 i 2010, es
troben en aquests moments paralitzats i l'insta a presentar
davant el Govern de l'Estat un pla d'inversions productives per
valor de 1.000 milions d'euros d'acord amb el que estableix la

disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en el
principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides oportunitats
de futur.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar de forma negociada amb els grups
parlamentaris i diputats no adscrits del Parlament de les Illes
Balears, la modificació de la Llei 30/ 1998, de 29 de juliol, del
règim especial de les illes balears, i a trametre-la al Parlament
de les Illes Balears perquè sigui aprovada i tramesa a les Corts
Generals el primer semestre de 2014.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar decididament perquè el nou model de
finançament de les comunitats autònomes incorpori que les
regions que més recursos per càpita aporten al conjunt de l'Estat
siguin també les regions que majors recursos reben per part de
l'Estat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a iniciar un procés de reforma constitucional per tal d'aprofundir
en el model territorial descentralitzat de l'Estat espanyol, tot
avançant cap a un model federal.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar des de la concertació social amb les
mesures destinades a la creació i el manteniment de l'ocupació,
mitjançant el Pla d'ocupació de les Illes Balears, que amb la
suficient i extraordinària dotació econòmica, ha d'establir i
quantificar econòmicament cadascuna de les mesures
necessàries d'acció publica que permetin fer front a objectius
quantificables, entre d'altres, en els següents paràmetres:
increment de l'ocupació dels joves, dels seus nivells formatius,
de la reducció de l'atur de llarga durada, de la reducció del
nombre de persones a l'atur que han esgotat totes les
prestacions, de l'increment del nombre de treballadors a la
nostra comunitat i, de manera especial, dels treballadors majors
de 45 anys.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer de la Garantia Europea Juvenil, adoptada com
a política prioritària pel darrer Consell Europeu, l'eix central del
pla de xoc de polítiques actives d'ocupació a favor dels joves de
les Illes Balears. Aquesta garantia, com assenyalen les
recomanacions del Consell d'Europeu, s'ha de basar en
l'associació, en la participació activa, en el disseny i l'aplicació
del programa, dels interlocutors socials i les organitzacions
juvenils, i a fer efectiu el dret de tot jove que abans de quatre
mesos després de finalitzar els estudis o una activitat laboral,
tingui accés bé a una nova feina, bé a la formació o bé a unes
practiques formatives remunerades.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a impulsar un pla per augmentar les places
residencials públiques i concertades que puguin incorporar les
persones dependents que esperen aquest recurs, així com la
creació d'un fons d'ajudes econòmiques per tal que les persones
amb dependència en situació de vulnerabilitat econòmica que
esperen una plaça assistencial per tal que puguin viure a casa



7714 BOPIB núm. 126 -  29 de novembre de 2013

seva amb totes les condicions d' habitabilitat necessàries, així
com per fer front a les despeses ocasionades per la seva
dependència.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un fons contra la pobresa per a les persones
que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica,
destinat principalment a assegurar l'alimentació, les despeses
d'habitatge, el servei d'ajuda a domicili, els medicaments dels
dependents i les persones amb discapacitat una prestació de la
RMI i la targeta bàsica, àgil i sense traves burocràtiques. Així
mateix s'insta a establir un sistema de prestació en forma de
salari social, adreçat a les persones que viuen en situació
d'extrema pobresa.

12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions
locals que pretén limitar les competències en serveis socials dels
ajuntaments, buidant-los de tot el contingut prestacional que fins
ara havien desenvolupat.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar els recursos sociolaborals de manera
prioritària al colAlectiu de dones, ja que un 97% de les dones
víctimes de violència de gènere assegura que la precarietat
econòmica suposa un fre per denunciar, per temor a no trobar
una ocupació i veure's sense recursos per sortir endavant, així
com també a prioritzar la protecció de les dones amb dificultats
d'inserció laboral, amb programes d'acompanyament
sociolaboral, programes de suport a empreses d'inserció,
programes de suport als centres especials de treball i a tots els
instruments que garanteixin aquesta protecció amb l'objectiu de
garantir així mateix el benestar dels seus fills i de les persones
amb dependència que tengui al seu càrrec.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de la
salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal
a totes les persones que resideixen a les Illes Balears, i així a
adoptar les mesures complementàries necessàries que assegurin
l'accés efectiu a la protecció de la salut per a colAlectius en
situació vulnerable que han quedat exclosos del concepte
d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el compliment
per part de les administracions públiques de l'obligació que els
correspon en matèria de salut pública.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís de
no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no urgent,
prestació ortoprotètica i prestació dietètica) a les Illes Balears,
demanant al Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat
que derogui de forma immediata la Resolució de 10 de setembre
de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis
del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, que implica el
copagament de fàrmacs en els hospitals del Servei de Salut de
la comunitat autònoma.

17. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha més
de 100.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(intervencions quirúrgiques, consultes externes i proves
diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a executar un pla de xoc contra les
llistes d'espera augmentant l'activitat assistencial del Servei de
Salut de les Illes Balears i establint un temps de garantia
màxima de 180 dies per a les intervencions quirúrgiques, de 60
dies per a les consultes amb especialistes hospitalaris i de 60
dies per ales proves complementàries.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el servei d'oncologia radioteràpica d'Eivissa i
de Menorca es doti de tecnologia i professionals sanitaris propis
i tengui una gestió pública.

19.EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que augmenti la quantia de les dietes a 50i per als
desplaçaments de malalts i familiars de les illes menors a
Mallorca per rebre atenció sanitària així com al pagament de
totes les quantitats pendents en aquest concepte.

20. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern de les Illes Balears respecte del conflicte de l'inici del
curs 2013-2014 que va culminar amb una vaga indefinida de
docents, amb el suport dels progenitors i amb una gran
manifestació dia 29 de setembre, símptoma evident del malestar
existent en el sector educatiu per l'actitud prepotent i poc
dialogant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
i en aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a
desbloquejar la situació de conflicte creada als centres docents
de les Illes i a reprendre les negociacions amb la comunitat
educativa, amb la finalitat d'arribar a un acord abans del 15 de
desembre de 2013.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret 15/2013, de 19 d'abril, de
Tractament Integrat de Llengües, i el Decret Llei 5/2013, de 6
de setembre, i a pactar amb la comunitat educativa i les forces
socials i polítiques de les Illes Balears l'aprenentatge d'una
llengua estrangera en els centres educatius sostinguts amb fons
públics d'aquesta comunitat autònoma, i al mateix temps anar
implementant gradualment quotes d'ensenyament en anglès de
forma dialogada i consensuada amb la comunitat educativa en
base pedagògica, solvència acadèmica i els recursos econòmics
necessaris.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d'infraestructures educatives per
al que resta de legislatura que inclogui aquelles que porten a dia
d'avui un considerable retard com són, a tall d'exemple,
l'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP de
Son Macià de Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa,
o que puguin significar la desaparició d'aules prefabricades per
opcions d'arquitectura estable.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies en
situació de vulnerabilitat puguin realitzar dues menjades en els
centres escolars durant tot l'any.
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24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arxivar l'expedient disciplinari contra els tres
directors d'instituts de secundària de Maó, a restituir-los en els
seus càrrecs i a compensar-los econòmicament, amb els
interessos que pertoquin, pels salaris que han deixat de percebre
des que van ser suspesos de les seves funcions i dels
emoluments que els corresponien.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures que facilitin l'accés a les
beques i l'ajornament i el fraccionament de les matrícules
universitàries per a aquells estudiants que, per la seva situació
econòmica personal o familiar, no puguin fer front al pagament.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar juntament amb l'administració local
projectes d'inversió que permetin la contractació de persones
que tinguin càrregues familiars, perceptores de la renda mínima
d'inserció o que hagin esgotat totes les prestacions, en forma de
pla d'ocupació amb formació complementaria durant 6 mesos.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que adopti un paquet de mesures per mantenir la
planta hotelera oberta nou mesos a l'any.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que impulsi el traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística als consells insulars i, en aquest
marc, signi convenis de colAlaboració amb cada consell insular,
perquè puguin dur a terme l'any 2014, actuacions de promoció
turística diferenciada per a cada una de les illes, vetllant perquè
la promoció turística sigui equànime i equilibrada entre elles.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que modifiqui la Llei de turisme de les Illes
Balears, per tal de cada consell insular pugui regular els lloguers
turístics que, desprès de la modificació de la LAU, han quedat
sense cobertura legal.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar qualsevol llei comercial amb els
representants del sector i molt especialment amb el petit comerç
que és el més perjudicat per la crisi, amb els treballadors del
sector i amb els consells insulars, amb els quals ha de coordinar
la redacció dels plans directors d'equipaments
comercials a cada illa.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l'acord del Consell de Govern per
transaccionar amb els promotors de la urbanització de Muleta
2 (Sóller) la reclassificació de rústic protegit a urbà aplicant
erradament la disposició addicional primera de la Llei 7/2012
com ha acreditat l'ajuntament de Sóller.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no autoritzar la construcció de nous ports
esportius i en aquest sentit paralitzar la tramitació de l'ampliació
del Club Marítim del Molinar (Palma) pel greu impacte
ambiental i social que suposa.

33 . El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
signar el conveni del Pla estatal d'habitatge (2013-2016) atès
que dúiem un any (2013) sense línies d'objectius per a la política
d'habitatge públic.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arbitrar les mesures necessàries per garantir la
protecció dels espais del litoral de les Illes Balears que a causa
de la nova Llei de costes estatal estan en perill de ser
urbanitzats, com els casos de Sa Canova (Mallorca), Es Grau
(Menorca) i Ses Feixes (Eivissa).

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar de la normativa turística els increments
d'alçades i densitats a les zones turístiques madures com la
Platja de Palma.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reobrir les deu oficines d'atenció a les víctimes
del delicte que s'han tancat en aquesta legislatura.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que acati les advertències d'inconstitucionalitat que
tant el Consell Consultiu com els Serveis Jurídics del Parlament
han fet respecte del projecte de llei de símbols.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a depurar les responsabilitats polítiques que
pertoquen respecte dels alts càrrecs del Govern que han estat
investigant sobre la ideologia o afiliació política de determinats
empleats públics.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar als empleats públics la part proporcional de
la paga extra impagada l'any 2013, seguint el criteri de distintes
sentències judicials en les quals s'ha condemnat l'Administració
als esmentats pagaments.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, amb
una plantilla de treballadors suficient i amb les necessàries
condicions econòmiques i laborals que garanteixin la qualitat
d'aquest servei públic essencial, i l'obertura immediata d'un
procés de descentralització a partir del principi de gestió pública
i individualitzada dels aeroports, tot garantint la màxima
capacitat de decisió estratègica, comercial, econòmica i
financera per part del Govern, del consells insulars (de
Mallorca, de Menorca, de Formentera i d'Eivissa) així com dels
ajuntaments afectats i amb la participació de les entitats i
associacions econòmiques i socials més representatives de
cadascuna de les illes.

41. El Parlament de les Illes Balears, davant els greus
dèficits de connectivitat aèria de cadascuna de les illes de la
nostra comunitat (que s'agreugen especialment en hivern quant
a rutes, freqüències i preu), insta el Govern de les Illes Balears
a reclamar del Ministeri de Foment que cessi immediatament la
seva estratègia de discriminació positiva (tant en la seva política
d'inversions i amortitzacions com de tarifes) a favor del sistema
d'Alta Velocitat Espanyola (AVE) enfront de la connectivitat
aèria. Per tant, el Parlament exigeix que (sense perjudici del
legítim dret de tots els ciutadans, tant peninsulars com insulars,
a un transport ferroviari suficient i de qualitat), el Ministeri de
Foment articuli totes les mesures polítiques, legals, comercials,
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de tarifes i econòmiques que siguin necessàries per tal que
(d'acord amb el Govern, els consells insulars, els Comitès de
Rutes i els de Coordinació Aeroportuària de cadascun dels
nostres aeroports) faci efectiva l'aplicació real del dret a una
connectivitat aèria suficient, justa, eficient, estable i adequada
quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències a tots els
ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb les possibilitats i el
preu de transport de què disposen (amb independència del
mode) la resta de ciutadans de l'Estat espanyol i fomentant
d'aquesta manera la competitivitat de la nostra economia i la
nostra indústria turística així com la igualtat d'oportunitats.

42. El Parlament de les Illes Balears constata les greus
insuficiències que en matèria de transport marítim sofreixen les
Illes Balears i en especial Formentera. Per tant, el Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a complir escrupolosament
la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, i, en especial, a aplicar amb
caràcter immediat i íntegrament la seva disposició transitòria
tercera (freqüències horàries dels serveis de transport entre
Formentera i Eivissa) i fins que no modifiqui o desenvolupi la
llei, coses que només podrà fer d'acord amb el Consell Insular
de Formentera en tot allò que afecti la peremptòria necessitat
d'aquesta illa de disposar d'unes connexions marítimes amb
Eivissa suficients i justes tant en freqüències com en horaris,
capacitat i preu. Així mateix, el Govern impulsarà amb el
Ministeri de Foment un nou contracte de servei públic de
transport marítim directe entre Mallorca, Menorca, Formentera
i Eivissa i la península per tal de garantir la seva suficiència
quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències, i satisfer
així les necessitats de connectivitat de les persones, l'abastiment
de matèries primeres i de mercaderies de primera necessitat i
l'exportació de manufactures.

43. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció
General de l'EPRTIB a reflectir el pluralisme de la societat de
les Illes Balears en els seus informatius, donant garanties de la
independència dels professionals del periodisme a IB3 Televisió
i IB3 Ràdio.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l'Estat un conveni
ferroviari que aporti el finançament suficient per garantir la
continuació dels projectes ferroviaris pendents, particularment
la línia Manacor-Artà.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar econòmicament el projecte de recuperació
i restauració de la zona cremada al gran incendi que afectà els
municipis d'Andratx i Estellencs, a la Serra de Tramuntana,
patrimoni de la UNESCO en la categoria de paisatge cultura.

46. El Parlament de les Illes Balears expressa la preocupació
per les conseqüències que es derivaran de la liberalització de la
quota lletera i insta el Govern de les Illes Balears a redactar de
forma immediata un pla de reestructuració, reconversió i
modernització del sector lleter.

A la seu del Parlament, a 28 de novembre de 2013.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 13860/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plaça ocupada
pel Sr. Federico Grau Colom. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13865/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes de
gestió de l'Àrea de Salut de Menorca 2013. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13866/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compliment
dels pressuposts 2013 per part de l'Àrea de Salut de Menorca.
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13867/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desviament
pressupostari 2013 per part de l'Àrea de Salut de Menorca.
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13870/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella.
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13871/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella,
2. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13872/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella,
3. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13873/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella,
4. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13874/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2010/2011. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13875/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2011/2012. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13876/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2012/2013. (Mesa de 27 de novembre de
2013).
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RGE núm. 13877/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2013/2014. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13885/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vídeo "A
Mallorca, en bon mallorquí". (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13914/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Plan de acción turística para 2014 (I). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13915/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Plan de acción turística para 2014 (II). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13916/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoción, y de mercados y calidad, producto, territorio,
formación, administración. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13917/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajudes socials dels treballadors de l'ATB. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13918/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a complements per viatges dels treballadors de l'ATB. (Mesa
de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13919/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a complements de viatges per als alts càrrecs de l'ATB. (Mesa
de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13920/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Decret Llei 8/2012. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13921/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Decret Llei 1/2012. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13922/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recursos econòmics aportats per la iniciativa privada de
l'ATB. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13923/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retribució bruta del coordinador general de l'ATB. (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13924/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del coordinador general de l'ATB. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13925/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització d'allotjament hoteler (I). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13926/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització d'allotjament hoteler (II). (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13927/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització d'apartaments turístics (I). (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13928/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització d'apartaments turístics (II). (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13929/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització d'allotjaments de turisme rural (I).
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13930/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització d'allotjaments de turisme rural (II).
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13931/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització als albergs i refugis (I). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13932/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització als albergs i refugis (II). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13933/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització a hostatgeries de Mallorca (I). (Mesa
de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13934/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans de modernització a hostatgeries de Mallorca (II).
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13935/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a autoavaluació dels establiments d'allotjament (I). (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13936/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a autoavaluació dels establiments d'allotjament (II). (Mesa de
27 de novembre de 2013).
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RGE núm. 13937/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a canvis d'ús d'establiments d'allotjament turístic. (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a propostes de baixes temporals d'establiments d'allotjament
turístic (I). (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13939/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a propostes de baixes temporals d'establiments d'allotjament
turístic (II). (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a propostes de baixes definitives d'establiments d'allotjament
turístic (I). (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a propostes de baixes definitives d'establiments d'allotjament
turístic (II). (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13942/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informes tècnics emesos (I). (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13943/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informes tècnics emesos (II). (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informes tècnics emesos (III). (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a establiments d'allotjament amb places turístiques legals (I).
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13946/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a establiments d'allotjament amb places turístiques legals (II).
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13947/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a establiments d'allotjament que han presentat projectes de
reforma i millores (I). (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13948/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a establiments d'allotjament que han presentat projectes de
reforma i millores (II). (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13949/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes iniciats amb càrrec al pressupost del Consorci de
la borsa de places turístiques. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13950/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal de l'ATB. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13951/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a renovacions per a guies turístics (I). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13952/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a renovacions per a guies turístics (II). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13953/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a habilitacions per a guies turístics (I). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13954/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a habilitacions per a guies turístics (II). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13955/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a establiments d'allotjament que han solAlicitat augment de
categoria. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13967/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació
de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (I). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13968/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació
de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (II). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13969/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació
de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (III). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13970/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació
de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (IV). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13993/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anuncis de
la Fundació Jaume III "A Mallorca, en bon mallorquí" (I).
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13994/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anuncis de
la Fundació Jaume III "A Mallorca, en bon mallorquí" (II).
(Mesa de 27 de novembre de 2013).



BOPIB núm. 126 -  29 de novembre de 2013 7719

RGE núm. 14007/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (I). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14008/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (II). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14009/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (III). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 14010/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (IV). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 14011/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (V). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14012/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (VI). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 14013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (VII). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 14014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (VIII). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 14015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (IX). (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 14016/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament al transport sanitari no urgent (X). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14017/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (I). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (II). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (III). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (IV). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14021/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (V). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14022/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (VI). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14023/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (VII). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14024/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (VIII). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14025/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (IX). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14026/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació ortoprotètica (X). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (I). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (II). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14029/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (III). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14030/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (IV). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (V). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).
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RGE núm. 14032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (VI). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (VII). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (VIII). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (IX). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament per prestació dietètica (X). (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plaça ocupada pel Sr. Federico Grau Colom

Quina plaça ocupa (nom i nombre a la RLT) i en base a quin
procediment li ha estat assignada al professor interí Sr. Federico
Grau Colom?

Palma, a 18 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Contractes de gestió de l'Àrea de Salut de Menorca 2013

S'han signat per a l'any 2013 els contractes de gestió dels
diferents serveis de l'Àrea de Salut de Menorca?

Palma, a 18 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Compliment dels pressuposts 2013 per part de l'Àrea de Salut
de Menorca

Complirà l'Àrea de Salut de Menorca el pressupost per a
l'any 2013?

Palma, a 18 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Desviament pressupostari 2013 de l'Àrea de Salut de Menorca

En quins conceptes i serveis es produeix la desviació
pressupostària pel que fa a l'Àrea de Salut de Menorca el
pressupost?

Palma, a 18 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pedagogia terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de
Ciutadella

Des del curs 2009-10 el colAlegi públic Joan Benejam de
Ciutadella de Menorca ha comptat en el seu equip de suport
amb un especialista en Pedagogia Terapèutica (PT), a jornada
sencera, i un altre especialista PT, a un 60% de jornada, per
atendre els alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu (necessitats educatives especials, dificultats
especifiques d’aprenentatge i altes capacitats). Aquest curs
2013-2014 les necessitats es mantenen però en canvi la dotació
de PT s'ha reduït en un 70%. Per quin motiu no s'ha dotat el CP
Joan Benejam dels recursos necessaris d’especialista en PT?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pedagogia terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de
Ciutadella, 2

Pensa la conselleria donar resposta a les necessitats
"urgents" d'especialistes en pedagogia terapèutica del colAlegi
públic Joan Benejam?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pedagogia terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de
Ciutadella, 3

És conscient la consellera d'Educació de les dificultats i del
sofriment causats als professionals i a les famílies, a més de les
dificultats educatives per les quals es veuen afectats els
alumnes, generades per aquesta situació derivada de no dotar
amb els recursos necessaris d'especialista en PT al CEIP Joan
Benejam?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pedagogia terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de
Ciutadella, 4

On és la prioritat de l'infant, i els seus drets, en la gestió dels
recursos públics de la conselleria, incapaç de resoldre la urgent
necessitat de PT al CEIP Joan Benejam?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menjadors escolars 2010-2011

Quantes ajudes de menjador s'han pagat efectivament per al
curs 2010-2011, per quina quantia total i quin percentatge
representa sobre a) la quantitat total de la convocatòria i b)
sobre la quantia de les concedides inicialment, i en quina
forquilla de dates s'ha fet efectiva la recepció de l'ajuda per part
dels beneficiaris?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menjadors escolars 2011-2012

Quantes ajudes de menjador s'han pagat efectivament per al
curs 2010-2011, per quina quantia total i quin percentatge
representa sobre a) la quantitat total de la convocatòria i b)
sobre la quantia de les concedides inicialment, i en quina
forquilla de dates s'ha fet efectiva la recepció de l'ajuda per part
dels beneficiaris?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menjadors escolars 2012-2013

Quantes ajudes de menjador s'han pagat efectivament per al
curs 2010-2011, per quina quantia total i quin percentatge
representa sobre a) la quantitat total de la convocatòria i b)
sobre la quantia de les concedides inicialment, i en quina
forquilla de dates s'ha fet efectiva la recepció de l'ajuda per part
dels beneficiaris?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menjadors escolars 2013-2014

Quan té previst la conselleria convocar les ajudes de
menjador del curs 2013-2014 i per quina quantia?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vídeo "A Mallorca, en bon mallorquí"

Què ha facturat IB3 a la Fundació Jaume III pel vídeo "A
Mallorca, en bon mallorquí", emès per la televisió pública
autonòmica?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plan de Acción turística para 2014 (I)

Quin cost ha tingut el "Plan de Acción Turística para 2014"?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plan de Acción turística para 2014 (II)

Qui ha elaborat el "Plan de Acción Turística para 2014"?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

"Promoción, y de mercados y calidad, producto, territorio,
formación, administración"

Quina ha estat la distribució del pressupost global per a 2013
dels 5.200.307 euros dedicat a "Promoción, y de mercados y
calidad, producto, territorio, formación, administración", segons
consta al pressupost aprovat per a 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes socials dels treballadors de l'ATB

Quines són les ajudes socials, segons consta al pressupost
aprovat per a 2013, dels treballadors de l'ATB?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Complements per viatges dels treballadors de l'ATB

Quins són els complements per viatges dels treballadors de
l'ATB?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Complements per viatges dels alts càrrecs de l'ATB

Quins són els complements per viatges dels alts càrrecs de
l'ATB?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Decret Llei 8/2012

A quins idiomes s'ha traduït el Decret llei 8/2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Decret Llei 1/2012

A quins idiomes s'ha traduït el Decret llei 1/2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recursos econòmics aportats per la iniciativa privada de l'ATB

Quins recursos econòmics, en euros, ha aportat la iniciativa
privada que forma part de l'ATB, per a l'any 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retribució bruta del coordinador general de l'ATB

Quina retribució bruta anual té el coordinador general de
l'ATB, Sr. Aloy?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcions del coordinador general de l'ATB

Quines funcions té el coordinador general de l'ATB?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plans de modernització d'allotjament hoteler (I)

Quants plans de modernització s'han implantat als
establiments d'allotjament hoteler de Mallorca el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plans de modernització d'allotjament hoteler (II)

Quants plans de modernització s'han implantat als
establiments d'allotjament hoteler de Mallorca el 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plans de modernització d'apartaments turístics (I)

Quants plans de modernització s'han implantat a
apartaments turístics de Mallorca el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plans de modernització d'apartaments turístics (II)

Quants plans de modernització s'han implantat a apartaments
turístics de Mallorca el 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plans de modernització d'allotjaments de turisme rural (I)

Quants plans de modernització s'han implantat als
allotjaments de turisme rural en les diferents classes de
Mallorca el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plans de modernització d'allotjaments de turisme rural (II)

Quants plans de modernització s'han implantat als
allotjaments de turisme rural en les diferents classes de
Mallorca el 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Plans de modernització als albergs i refugis (I)

Quants plans de modernització s'han implantat als albergs i
refugis de Mallorca el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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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.

Plans de modernització als albergs i refugis (II)

Quants plans de modernització s'han implantat als albergs i
refugis de Mallorca el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Plans de modernització a hostatgeries de Mallorca (I)

Quants plans de modernització s'han implantat a hostatgeries
de Mallorca el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Plans de modernització a hostatgeries de Mallorca (II)

Quants plans de modernització s'han implantat a hostatgeries
de Mallorca el 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Autoavaluacions dels establiments d'allotjament (I)

Quants d'informes sobre les autoavaluacions dels
establiments d'allotjament turístic contemplats en el Decret
20/2011, de 18 de març, s'han efectuat l'any 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Autoavaluacions dels establiments d'allotjament (II)

Quants d'informes sobre les autoavaluacions dels
establiments d'allotjament turístic contemplats en el Decret
20/2011, de 18 de març, s'han efectuat l'any 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Canvis d'ús d'establiments d'allotjament turístic

Quants canvis d'ús d'establiments d'allotjament turístic s'han
solAlicitat d'ençà que és en vigor la Llei 8/2012, de turisme?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Propostes de baixes temporals d'establiments d'allotjament
turístic (I)

Quantes propostes de baixes temporals d'establiments
d'allotjament turístic s'han iniciat el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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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.

Propostes de baixes temporals d'establiments d'allotjament
turístic (II)

Quantes propostes de baixes temporals d'establiments
d'allotjament turístic s'han iniciat el 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Propostes de baixa definitiva d'establiments d'allotjament
turístic (I)

Quantes propostes de baixa definitiva d'establiments
d'allotjament turístic s'han fet el 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Propostes de baixa definitiva d'establiments d'allotjament
turístic (II)

Quantes propostes de baixa definitiva d'establiments
d'allotjament turístic s'han fet el 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informes tècnics emesos (I)

Quants informes tècnics s'han emès, l'any 2012, de viabilitat
sobre el caràcter, l'ús i el destí turístic de les obres i millores
contemplades a la Llei 8/2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Informes tècnics emesos (II)

Quants informes tècnics s'han emès, l'any 2012, respecte
d'augments de categoria i canvis a un grup superior, dels
establiments d'allotjament l'any 2012?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Informes tècnics emesos (III)

Quants informes tècnics s'han emès, l'any 2012, respecte
d'augments de categoria i canvis a un grup superior, dels
establiments d'allotjament l'any 2013?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiments d'allotjament amb places turístiques legals (I)

Relació d'establiments d'allotjament (amb indicació del
terme municipal), on consti el nombre de places turístiques
legals i el nombre de places turístiques legalitzades l'any 2012.
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Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiments d'allotjament amb places turístiques legals (II)

Relació d'establiments d'allotjament (amb indicació del
terme municipal), on consti el nombre de places turístiques
legals i el nombre de places turístiques legalitzades l'any 2013.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiments d'allotjament que han presentat projectes de
reforma i millores (I)

Relació dels establiments d'allotjament que han presentat
projectes de reforma i millores, l'any 2012, amb indicació del
terme municipal on es troben ubicats.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiments d'allotjament que han presentat projectes de
reforma i millores (II)

Relació dels establiments d'allotjament que han presentat
projectes de reforma i millores, l'any 2013, amb indicació del
terme municipal on es troben ubicats.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projectes iniciats amb càrrec al pressupost del Consorci de la
borsa de places turístiques

Relació de projectes que ja s'hagin iniciat l'any 2013, amb
indicació del pressupost executat, amb càrrec al pressupost del
Consorci de la borsa de places turístiques.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Personal de l'ATB

Relació nominal de tot el personal de l'ATB, amb indicació
de les retribucions brutes anuals de cadascun per a l'any 2013.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renovacions per a guies turístics (I)

Relació nominal de les renovacions per a guies turístics fetes
a Mallorca el 2012.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renovacions per a guies turístics (II)

Relació nominal de les renovacions per a guies turístics fetes
a Mallorca el 2013.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Habilitacions per a guies turístics (I)

Relació nominal de les habilitacions per a guies turístics
atorgades a Mallorca el 2012.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Habilitacions per a guies turístics (II)

Relació nominal de les habilitacions per a guies turístics
atorgades a Mallorca el 2013.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiments d'allotjament que han solAlicitat augment de
categoria

Relació dels establiments d'allotjament que han solAlicitat el
2013 augment de categoria. indicant el terme municipal.

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (I)

Quins són els arguments tècnics que recomanen la regulació
de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc., que, segons
informa la premsa de 20 de novembre de 2013, té intenció de fer
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 21 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (II)

A la demanda de quins colAlectius respon l'anunci de la
regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc., que,
segons informa la premsa de 20 de novembre de 2013, té
intenció de fer la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?

Palma, a 21 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (III)

Quins seran els beneficis mediambientals de la regulació de
la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc. que, segons
informa la premsa de 20 de novembre de 2013, té intenció de fer
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 21 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (IV)

Quins seran els beneficis per als agricultors i/o ramaders de
la regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc.
que, segons informa la premsa de 20 de novembre de 2013, té
intenció de fer la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?

Palma, a 21 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anuncis de la Fundació Jaume III "A Mallorca, en bon
mallorquí" (I)

Quin nombre d'anuncis de la Fundació Jaume III "A
Mallorca, en bon mallorquí" s'han emès a IB3 Televisió fins a
la data actual, 25 de novembre de 2013?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anuncis de la Fundació Jaume III "A Mallorca, en bon
mallorquí" (II)

Quins ingressos ha obtingut Televisió per l'emissió dels
anuncis de la Fundació Jaume III "A Mallorca, en bon
mallorquí" fins a la data actual, 25 de novembre de 2013?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (I)

Quin estalvi preveu obtenir la Conselleria de Salut amb el
nou copagament al transport sanitari no urgent?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (II)

Quin nombre de persones preveu la Conselleria de Salut que
es veurà afectat pel nou copagament al transport sanitari no
urgent?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (III)

Quines raons justifiquen la decisió d'imposar el nou
copagament al transport sanitari no urgent?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (IV)

Quins informes i/o estudis avalen la decisió d'imposar el nou
copagament al transport sanitari no urgent?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (V)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament al
transport sanitari no urgent contribuirà a racionalitzar el seu
consum?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (VI)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament al
transport sanitari no urgent serveix com a instrument de
finançament addicional?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (VII)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament al
transport sanitari no urgent pot dificultar aquesta prestació i
imposar barreres al tractament?

Palma, a 25 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.

Copagament al transport sanitari no urgent (VIII)

Considera la Conselleria de Salut necessari modular la
demanda al transport sanitari no urgent?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (IX)

Ha calculat la Conselleria de Salut el cost que suposarà la
implementació del nou copagament al transport sanitari no
urgent, és a dir, la implementació d'estructures de cobrament a
un sistema públic que no està habilitat per a això?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament al transport sanitari no urgent (X)

Preveu la Conselleria de Salut que hi hagi colAlectius de
persones i/o malalts que estiguin exclosos del copagament al
transport sanitari no urgent?
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Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (I)

Quin estalvi preveu obtenir la Conselleria de Salut amb el
nou copagament per prestació ortoprotètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (II)

Quin nombre de persones preveu la Conselleria de Salut que
es veurà afectat pel nou copagament per prestació ortoprotètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (III)

Quines raons justifiquen la decisió d'imposar el nou
copagament per prestació ortoprotètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (IV)

Quins informes i/o estudis avalen la decisió d'imposar el nou
copagament per prestació ortoprotètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (V)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament per
prestació ortoprotètica contribuirà a racionalitzar el seu
consum?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (VI)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament per
prestació ortoprotètica serveix com a instrument de finançament
addicional?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Copagament per prestació ortoprotètica (VII)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament per
prestació ortoprotètica pot dificultar aquesta prestació i imposar
barreres al tractament?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (VIII)

Considera la Conselleria de Salut necessari modular la
demanda per prestació ortoprotètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (IX)

Ha calculat la Conselleria de Salut el cost que suposarà la
implementació del nou copagament per prestació ortoprotètica,
és a dir, la implementació d'estructures de cobrament a un
sistema públic que no està habilitat per a això?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació ortoprotètica (X)

Preveu la Conselleria de Salut que hi hagi colAlectius de
persones i/o malalts que estiguin exclosos del copagament per
prestació ortoprotètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (I)

Quin estalvi preveu obtenir la Conselleria de Salut amb el
nou copagament per prestació dietètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (II)

Quin nombre de persones preveu la Conselleria de Salut que
es veurà afectat pel nou copagament per prestació dietètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (III)

Quines raons justifiquen la decisió d'imposar el nou
copagament per prestació dietètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (IV)

Quins informes i/o estudis avalen la decisió d'imposar el nou
copagament per prestació dietètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (V)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament per
prestació dietètica contribuirà a racionalitzar el seu consum?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (VI)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament per
prestació dietètica serveix com a instrument de finançament
addicional?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (VII)

Considera la Conselleria de Salut que el nou copagament per
prestació dietètica pot dificultar aquesta prestació i imposar
barreres al tractament?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (VIII)

Considera la Conselleria de Salut necessari modular la
demanda per prestació dietètica?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (IX)

Ha calculat la Conselleria de Salut el cost que suposarà la
implementació del nou copagament per prestació dietètica, és a
dir, la implementació d'estructures de cobrament a un sistema
públic que no està habilitat per a això?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament per prestació dietètica (X)

Preveu la Conselleria de Salut que hi hagi colAlectius de
persones i/o malalts que estiguin exclosos del copagament per
prestació dietètica?
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Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 14078/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a futura llei de comerç. (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 14080/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum
de Turisme i Cinema. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14081/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei de radioteràpia a l'illa de Menorca. (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Consell de Capitalitat de Palma de Mallorca. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14083/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reconversió del CIS (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm.
14101/13). (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14084/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beques universitàries. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14085/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres de
dèficit de la comunitat autònoma. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 14086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incubadora d'empreses de base tecnològica del Parc Bit
(rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 14100/13). (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14087/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a primer consell pesquer. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 14088/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beques d'alumnes per a la formació per a l'ocupació que
desenvolupa el SOIB. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14089/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou Pla d'ocupació. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carta als
pares sobre el TIL. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14091/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració del sector públic. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 14092/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dimissions de càrrecs en el sector educatiu. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 14093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatitzar l'atenció sanitària. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 14094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no reclamar
les inversions estatutàries. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14095/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a blindar l'educació, la salut i el benestar social.
(Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes de
treballadors a l'IDI. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 14097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llistes negres
a l'IDI. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Futura llei de comerç

Podria enumerar el Govern amb qui ha consensuat la futura
Llei de comerç que va anunciar el president del Govern en el
passat debat sobre l'orientació política general?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fòrum de Turisme i Cinema

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del Fòrum
de Turisme i Cinema?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei de radioteràpia a l'illa de Menorca

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
posada en marxa del Servei de radioteràpia a l'illa de Menorca?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consell de Capitalitat de Palma de Mallorca

Quines actuacions han previst dur a terme arran de la darrera
reunió del Consell de Capitalitat de Palma de Mallorca?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reconversió del CIS

Ens pot indicar quines raons han motivat la reconversió del
CIS en centre d'internament a recurs formatiu?

Palma, a 27 de novembre de 2013.
La diputada:
Margarita Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques universitàries

Què suposaran en el món educatiu les beques universitàries
predoctorals i postdoctorals?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xifres de dèficit de la comunitat autònoma

Quina valoració fa el conseller d'Hisenda i Pressuposts de la
darrera xifra donada a conèixer pel Ministeri d'Hisenda en
relació amb el dèficit de la nostra comunitat?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incubadora d'empreses de base tecnològica del Parc Bit

En què consisteix la incubadora d'empreses de base
tecnològica del Parc Bit?
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Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Primer Consell pesquer

Quina valoració fa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del primer Consell pesquer realitzat dia 20 de
novembre?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beques d'alumnes per a la formació per a l'ocupació que
desenvolupa el SOIB

Quina és la situació de les beques dels alumnes de la
formació per a l'ocupació que desenvolupa el SOIB?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou Pla d'ocupació

Què suposarà per a la nostra comunitat autònoma el nou Pla
d'ocupació elaborat pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 27 de novembre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Carta als pares sobre el TIL

Quin és l'objectiu de la carta que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats ha fet arribar als pares sobre el TIL?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reestructuració del sector públic

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, creu que fer
llistes negres segons la ideologia dels empleats públics és la
millor fórmula per reestructurar el sector públic?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dimissions de càrrecs en el sector educatiu

Per quina raó s'estan produint tantes dimissions de càrrecs
en el sector educatiu?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Privatitzar l'atenció sanitària

Sr. Conseller de Salut, creu que privatitzar l'atenció sanitària
garanteix una millor qualitat de servei?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No reclamar les inversions estatutàries

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, assumeix el
compromís del Sr. President del Govern de les Illes Balears de
no reclamar les inversions estatutàries davant el Govern de
l'Estat?

Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Blindar l'educació, la salut i el benestar social

Sr. President, està disposat el Govern a blindar l'educació,
la salut i el benestar social de les retallades?

Palma, a 27 de novembre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

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

Llistes de treballadors a l'IDI

Què ha fet el Govern de les Illes Balears, Sr. García, des del
moment que ha tengut coneixement de correus corporatius que
parlen de "pedigrí polític" de treballadors del sector públic
instrumental?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes negres a l'IDI

Què pensa fer el Sr. President en relació amb les llistes
negres a l'IDI?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 13869/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informe
del Pla hidrològic de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13958/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística als consells insulars (I), a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13959/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística als consells insulars (II), a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13960/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística als consells insulars (III), a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 27 de novembre de
2013).
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RGE núm. 13987/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
de les Illes Balears com a plató, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13988/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no creació
de l'Illes Balears Film Commission, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 27
de novembre de 2013).

RGE núm. 13989/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del sector audiovisual, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).

RGE núm. 13990/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de coordinació amb els consells insulars, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informe del Pla hidrològic de les Illes Balears

Com explica el Sr. Conseller de Medi Ambient que l'informe
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el
Pla Hidrològic de les Illes Balears sigui posterior a la seva
aprovació definitiva i de quina manera incorporarà ara les seves
propostes al text vigent?

Palma, a 19 de novembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció turística als consells insulars (I)

Amb quina situació es troba el traspàs de funcions i serveis
en matèria de promoció turística als consells insulars?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció turística als consells insulars (II)

Quins criteris aplicarà per a la distribució de recursos
humans, materials i econòmics en el traspàs de funcions i
serveis en matèria de promoció turística als consells insulars?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció turística als consells insulars (III)

Quin calendari preveu per al traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística als consells insulars?

Palma, a 20 de novembre de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció de les Illes Balears com a plató

Sr. Vicepresident, com valora l'any 2013 pel que fa a la
promoció de les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No creació de l'Illes Balears Film Commission

Sr. Vicepresident, quins motius condueixen a no crear l'Illes
Balears Film Commission immediatament després de
l'aprovació de la Llei audiovisual?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del sector audiovisual

Sr. Vicepresident, creu que la seva política de promoció del
sector audiovisual és la més adequada?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mecanismes de coordinació amb els consells insulars

Sr. Vicepresident, quins mecanismes de coordinació amb els
consells insulars pensa establir des de l'Illes Balears Film
Commission?

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 13858/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a evitar el sobrepagament als pensionistes, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13859/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a activitat quirúrgica estival normalitzada, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

RGE núm. 13991/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a evitar el lluita contra la violència de gènere, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 27 de novembre de 2013).

RGE núm. 13992/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cartera de serveis de salut pública, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 27 de novembre de
2013).

Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Per evitar el sobrepagament als pensionistes

El Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, modifica de
forma contundent el sistema sanitari de l’Estat espanyol, deixa
de ser un sistema universal per passar a ser un sistema de
persones assegurades i d’assistència arbitrària per al colAlectiu
de ciutadans que no estan assegurats.

Entre d’altres modificacions s’estableix un nou sistema
d’aportació per part dels usuaris en la prestació farmacèutica
mitjançant la recepta mèdica.

En concret, aquest reial decret llei, per primera vegada en
democràcia, obliga els pensionistes a pagar mensualment,
segons el seu nivell d’ingressos, una quantia màxima per
l’adquisició dels medicaments receptats pels metges de la
sanitat pública. Si el pensionista supera aquesta quantia màxima
mensual en l’adquisició dels medicaments, l’administració de la
comunitat autònoma ha de reemborsar de forma periòdica la
diferència entre l’obligatorietat que marca el reial decret llei i el
desemborsament efectiu realitzat.

Aquest sistema romp amb la solidaritat intergeneracional
que havia caracteritzat fins ara la sanitat pública. El sector de
població que potencialment era més vulnerable a la malaltia,
com és el cas de les persones majors de 65 anys, rebien els
productes farmacològics sense haver d’abonar cap quantia
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econòmica. Això també es va considerar oportú per mor de la
baixa quantia de les pensions de jubilació.

Ja han passat diversos mesos des de l’aplicació d’aquest
sistema i els resultats no han estat satisfactoris per al colAlectiu
de persones afectades. S’ha deixat de consumir medicament
necessari per al control de malalties, és un sistema que penalitza
qui més malalt està perquè és qui necessita consumir més
medicament, i l’administració ha demostrat tenir seriosos
problemes per retornar l’excés del pagament realitzat pels
usuaris.

A la comunitat autònoma hi ha dos documents que
permetrien la seva utilització per evitar que els jubilats
haguessin que pagar la diferència de quantia econòmica entre el
que el decret obliga i la quantia per cobrir la necessitat real dels
medicaments. Aquests dos documents són la targeta sanitària
individual i les receptes electròniques.

La targeta sanitària individual és el document que permet
accedir a les prestacions de l’atenció sanitària que proporciona
el Sistema Nacional de Salut. El Govern de les Illes Balears ha
imposat una taxa de més de 10 euros per tenir la targeta
sanitària amb l’argument que es tracta d’una targeta
“intelAligent” que pot contenir diverses informacions sobre
l’usuari. L’article 2 del Reial Decret de 183/2004, de 30 de
gener, pel qual es regula que la targeta sanitària individual ha de
dur un suport informàtic que pot incorporar dades de la persona
que té dret a rebre assistència sanitària amb càrrec a
l’administració pública.

Per altra banda, la recepta electrònica que ja està estesa a la
comunitat autònoma, i està dissenyada per poder incorporar
mitjançant programa informàtic informació en relació amb
l’usuari.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Reial Decret
Llei 16/2013 perquè suposa una modificació del model de
sanitat pública i universal, ja que, a més, ha estat elaborat i
aprovat sense cap consens.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’aplicació del
copagament que han d’efectuar els i les pensionistes per accedir
a medicaments receptats pels metges i metgesses de la sanitat
pública.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb l’objectiu que les persones pensionistes
no hagin de desemborsar uns doblers que no els correspon pagar
per l’adquisició de medicaments, o bé la targeta sanitària o bé
la recepta electrònica incorpori mecanismes de lectura
informàtica que permetin reconèixer quan un pensionista ja ha
arribat a la quantia màxima que estableix el reial decret llei i, en
conseqüència, deixi de pagar uns doblers que han de ser
retornats pel mateix govern a través de la Conselleria de Salut.

Palma, a 18 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Activitat quirúrgica estival normalitzada

Les reduccions pressupostàries en el sistema de salut pública
han generat unes llistes d’espera que superen, en la majoria
d’intervencions quirúrgiques, més de 180 dies d’espera.

Els quiròfans majoritàriament són utilitzats per a l’activitat
programada, però diàriament hi ha intervencions d’urgència
(accidents laborals, accidents de trànsit, agreujament sobtat de
malalties...) que requereixen l’ús dels quiròfans.

Un dels punts més febles del calendari de la programació
dels quiròfans són els mesos d’estiu que és quan es produeixen
tancaments d’espais assistencials (llits i quiròfans) i el temps de
vacances del personal durant el qual no hi ha substitucions.
Aquesta reducció es produeix justament quan la població
present a la comunitat autònoma es duplica per la presència de
turistes, que poden requerir intervencions urgents.

L’any 2010 durant els mesos d’estiu  -juliol, agost,
setembre- el conjunt de l’Ibsalut d’intervencions quirúrgiques
realitzades varen ser:

Juliol: 1.884
Agost: 1.062
Setembre: 1.853
Els mateixos mesos de l’any 2012:
Juliol: 1.261
Agost: 663
Setembre 1.217

Si es fa una comparativa amb els mesos, els resultats són:
- 623 intervencions quirúrgiques menys entre juliol de 2010 i
2012. Una reducció de 33%.
- 399 intervencions quirúrgiques menys entre juliol de 2010 i
2012. Una reducció de 38%.
- 636 intervencions quirúrgiques menys entre juliol de 2010 i
2012. Una reducció de 34%.

Per tot això el Grup Parlamentari MES proposa el debat de
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que realitzi les gestions necessàries per tal que el
manteniment de les intervencions quirúrgiques en el conjunt
dels hospitals de la xarxa pública d’hospitals durant l’estiu de
l’any 2015 es mantingui, com a mínim, en els mateixos nivells
de l’any 2010.

Palma, a 18 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Lluita contra la violència de gènere

Exposició de motius

La lluita contra la violència de gènere està vivint un dels
seus pitjors moments; retallades pressupostàries, tancament de
serveis, retallades als organismes, dades que se silencien,
condemnes públiques que no es produeixen, campanyes de
sensibilització escasses i errònies.

Com a conseqüència de tot això les dones víctimes d’aquesta
lacra cada vegada tenen menys recursos per la denúncia i
elegeixen el silenci.

La crisi ens afecta tots i totes, però més encara els més
dèbils; les dones maltractades formen part dels més vulnerables,
necessiten seguretat, els recursos i el suport de les institucions
per sortir de l’espiral de violència. Les polítiques d’austeritat
radical estan deixant a l’estacada aquest colAlectiu de dones i
també els i les menors que sofreixen aquesta violència.

Les cridades d’auxili han disminuït, hi ha menys denúncies
i augmenta el nombre de dones que les retiren. La violència de
gènere s’està convertint de nou en un assumpte privat, de portes
cap endins, del que res no pot denunciar-se.

Mentrestant, les nostres institucions no responen amb la
contundència necessària, el Govern afronta cada assassinat com
una dada més per a l’estadística, actua insensiblement davant el
drama d’aquestes dones, dels seus fills i filles, de tota la
societat.

La retallada pressupostària que han sofert les partides
destinades a la lluita contra la violència de gènere en aquests
anys del Govern del PP ha estat sagnant, ja supera el 28%.
Aquesta minva de recursos suposa menys atenció, menys
sensibilització, menys prevenció i més dones víctimes d’aquesta
violència. En aquests dos anys de govern popular han
desaparegut centres d’atenció a les víctimes i altres han estat
obligats a reduir prestacions per les retallades pressupostàries.
Únicament han portat a terme una campanya, que en la seva
distribució no correspongué a criteris de sensibilització cap a les
dones, ni als interessos de la lluita contra la violència de gènere,
ja que la seva difusió no es va realitzar tenint en compte la
cobertura mediàtica.

El Govern de les Illes Balears va disminuir un 15% els
pressuposts de l’Ibdona del 2012 al 2013, cosa que el tebi
augment del 2,7% dels pressuposts per a 2014 no pot de cap
manera remuntar.

El Govern de l’Estat intenta tapar aquesta realitat anunciant
una Estratègia Nacional contra la violència de gènere dotada
amb 1.500 milions d’euros, però fins a la data no s’ha pogut
comprovar l’existència d’aquest pla en els Pressuposts Generals
de l’Estat per a l’any 2014, a cap de les partides pressupostàries
ni a les respostes a les preguntes plantejades en seu
parlamentària.

En els darrers deu anys han estat assassinades més de 700
dones, 42 fins el moment d’escriure aquestes línies, 2 a la nostra
comunitat, i la resposta de l’Estat i de la nostra comunitat
autònoma hauria de ser de primer ordre; així ho vam entendre
nosaltres, i per això quan els i les socialistes vam tenir
responsabilitats de Govern aprovarem una de les lleis més
avançades del nostre entorn i potser del món, una llei que va
iniciar el camí per a l’eradicació de la violència de gènere en el
nostre país i que necessita del continu suport per aconseguir la
finalitat per la qual es va aprovar.

Els governs del PP han agafat altres decisions que també
afecten la lluita contra la violència de gènere com l’eliminació
de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania que contenia
aspectes claus per a la prevenció i la conscienciació dels i les
joves o la imminent aprovació de la Reforma Local que
provocarà la desaparició dels serveis socials que es vénen
prestant, els relacionats amb la promoció i la protecció de la
dona, els programes d’atenció a les dones, els punts
d’informació, els habitatges d’acollida per a dones maltractades,
i els programes de recuperació per a les víctimes de violència de
gènere. El desmantellament d’aquests serveis afectarà
fonamentalment les dones del món rural.

A les Illes Balears ja hem assistit durant els anys de govern
del Partit Popular a la pràctica eliminació de les mesures i
campanyes de prevenció, la disminució dels pressuposts que es
destinaven als consells insulars per als pisos d’acollida i
d’atenció a les dones víctimes, l’eliminació de les oficines
d’Atenció a les Víctimes del Delicte que utilitzaven
fonamentalment les dones.

És per totes aquestes raons 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 fomentar la implicació de totes les
administracions públiques i les organitzacions socials en la
lluita contra la violència de gènere.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a reactivar la Llei Integral contra la Violència de
Gènere amb un pressupost apropiat i suficient.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a retirar el projecte de reforma local i a tornar a les
aules l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania per així
tornar a educar en igualtat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i el Govern de els Illes Balears a lluitar contra la
violència de gènere i a comprometre's en aquesta tasca amb les
organitzacions de dones que tant de camí duen ja recorregut.

Palma, a 21 de novembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Cartera de serveis de salut pública

El dret a la protecció de la salut es troba reconegut a l’article
43 de la Constitució Espanyola com un dels principis rectors de
la política social i econòmica.

La protecció de la salut pública a Espanya té una altra fita
important amb l’aprovació de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat. Queda clar que entre les finalitats del Sistema
Nacional de Salut hi ha la promoció de la salut i la prevenció de
la malaltia.

Així mateix, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i
qualitat del sistema Nacional de Salut, inclou dins el catàleg de
prestacions d’aquest sistema les prestacions de salut pública.

A l’àmbit de les Illes Balears, l’Estatut d’Autonomia dóna
competències en matèria sanitària i, entre d’altres, en la
promoció de la salut.

La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
recull en una norma de rang legal totes les accions relacionades
amb la salut dels ciutadans. En el títol II de la Llei de salut
s’estableixen les actuacions de protecció de la salut pública, que
inclou, entre d’altres, la protecció de la salut, en especial el
control dels factors mediambientals, i el seu seguiment i
l’avaluació dels riscs per a la salut de les persones, així com la
promoció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de
les malalties.

La Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les
Illes Balears, és la darrera norma al nostre àmbit. Aquesta llei
té per objecte la regulació de les actuacions, de les prestacions
i dels serveis en matèria de salut pública que es desenvolupen
en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

La salut pública ve definida com el conjunt organitzat
d’actuacions de les administracions públiques i de tota la
societat dirigit a vigilar, promoure i protegir la salut de les
persones en l’esfera individual i colAlectiva i a prevenir-ne la

malaltia, mitjançant la mobilització i l’optimització de tots els
recursos humans i materials.

La societat és cada cop més complexa, a la vegada
fragmentada i globalitzada i per la transversalitat dels problemes
de salut pública, que traspassen fronteres i tenen causes i
conseqüències que afecten diversos sectors. Avui la salut
pública no pot reduir-se als conceptes d’higiene i de salubritat.
Tampoc no és suficient enfocar la salut pública cap els estils de
vida i el comportament individual. Al segle XXI s’integra dins
una perspectiva més global que té en compte els diversos
condicionants que poden influir en la salut de les persones i de
la comunitat. Així el conjunt de factors personals, socials,
econòmics i ambientals que determinen l’estat de salut dels
individus o de les poblacions, reben el nom de determinants de
salut.

La Llei 16/2010 ens marca els principals principis rectors
lligats al foment de la salut individual i colAlectiva, la
preservació de la salut o a la prevenció de la malaltia.

Les prestacions en matèria de salut pública, el conjunt
d’actuacions dirigides a fomentar, protegir i promoure la salut
de les persones en l’esfera individual i colAlectiva, prevenir la
malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut, estan definides.

El conjunt d’activitats i de serveis, tecnologies o
procediments, mitjançant els quals es fan efectives les
prestacions de salut pública a l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, no està definida.

Per tots aquest motius, el Grup Parlamentari Socialista,
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir i aprovar mitjançant decret del Consell de
Govern, a proposta de la conselleria competent en matèria de
salut, la cartera de serveis de salut pública de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la cartera de serveis de salut pública de les
Illes Balears inclogui com a mínim la cartera de serveis de salut
pública del Sistema Nacional de Salut.

Palma, a 25 de novembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7012/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a places de personal
funcionari i laboral a la passada legislatura. (BOPIB núm.
105, de 28 de juny de 2013).

Quantes places de personal funcionari i laborar va crear
el Govern de les Illes Balears durant el període 2007-2011?

Entre el període 2007-2011 es varen crear 612 places de
Serveis Generals, que formen part del total de places creades en
la resta de personal estatutari i docent en el Govern amb aquest
període.

Palma, 10 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 8002/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a programa
d'atenció individual (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Quantes resolucions del Programa d’atenció individual
s’han signat des de l’1 de juliol de 2011?

6.555 resolucions.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 10252/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (XII). (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre 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 i per més, des de dia 1 de
gener a dia 31 d’octubre de 2012?

HCIN: gener-octubre, 6.
HUSE: gener-octubre, 32.
Eivissa: gener-octubre, 4.
Menorca: gener-octubre, 5.
HSLL: gener i abril-octubre, 0; febrer, 1; març, 3.
Manacor: gener-octubre, 9.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 10898/12 i 10964/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Relació detallada de béns immobles l’alienació dels quals
està prevista per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el
marc del Pla financer de reequilibri i fora d'aquest.

L’Institut d’Estudis Baleàrics no ha alineat cap bé immoble
durant aquesta legislatura.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 664/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a FP dual
(I). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Com pensa implementar la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats la nova FP dual a l’illa d’Eivissa?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha
formalitzat un Conveni de colAlaboració amb la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera perquè
sigui l’entitat colAlaboradora en la Formació Professional Dual
a Eivissa.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2058/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (VIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).

L’oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va
facturar durant l’any 2012, 1.051.428i a l’IbSalut. Quina
quantitat correspon a receptes de pensionistes?

Dades de facturació al Servei de Salut de l’oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular i propietari del Sr. José
Ramón Bauzá, durant l’any 2012:

- Import econòmic total (*) 1.051.429,66i, dels quals
corresponen a receptes de pensionistes: 653.397,76i.

(*) L’import inclou la despesa de l’Ibsalut i l’aportació de
l’usuari i no contempla els descomptes per aplicació de la
normativa vigent en cada moment.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3540/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (I). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril
de 2013).

Quina despesa ha fet el Servei Balear de Salut de les Illes
Balears en concepte de pagaments, retribucions, salaris o
remuneracions als capellans o personal religiós que presten
els seus serveis d’assistència religiosa als hospitals públics del
Servei, durant 2007 i desglossat per hospital?

La despesa que ha fet el Servei de Salut de les Illes Balears
en concepte de pagaments, retribucions, salaris o
remuneracions als capellans o personal religiós durant 2007 és
un total de 204.767.89i, desglossat per hospitals:

Hospital General: 20.039,18i
Hospital Psiquiàtric: 10.019,80i
Hospital Joan March: 10.019,80i
Hospital Son Dureta: 57.694,70i
Hospital Mateu Orfila: 19.491,36i
Hospital d’Inca:          0,00i
Hospital de Manacor: 30.907,80i
Hospital Son Llàtzer: 38.463,18i
Hospital Can Misses: 18.132,07i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5011/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
President a l'estranger. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).

Relació de viatges oficials a l’estranger previstos per part
del Sr. President del Govern de les Illes Balears durant els
anys 2013 i 2014.

Els viatges oficials a l’estranger previstos per part del
president del Govern de les Illes Balears durant els anys 2013
i 2014 es publiquen oportunament en la seva agenda oficial,
que es troba a disposició de qualsevol interessat en la pàgina
web oficial del Govern de les Illes Balears
(http//www.caib.es/pidip/comunicats.do?filtro=T&data=null
&lang=ca), i s’actualitza permanentment a través de les notes
de premsa que diàriament emeten els diferents gabinets de
comunicació de les conselleries referents a les seves principals
actuacions, oferint una adreça electrònica per a qualsevol
aclariment (comunicació@caib.es).

Palma, 20 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5101/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures
retirades per ordre del conseller. (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

El passat dia 5 d’abril de 2013 els mitjans de comunicació
anunciaven que el conseller ordenava la retirada de totes les
factures que s’haguessin emès per atenció d’urgències al
colAlectiu d’immigrants no regularitzats. Quantes factures
s’han paralitzat amb aquesta ordre del conseller? Es demana
una relació de cada hospital, centre o unitat del sistema
sanitari de les Illes Balears.

La instrucció interna emesa pel Servei de Salut, instava a no
facturar en els sis casos esmentats als criteris generals de 30
d’agost de 2012 i, si s’havia facturat incorrectament, retornar
d’ofici el percebut.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 5138/13 a 5140/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a deute
amb els ajuntaments de les Illes Balears 2010, 2011 i 2012.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears als
ajuntaments de les Illes Balears corresponent als anys 2010,
2011, 2012?

La informació solAlicitada es troba a la vostra disposició a
la seu de la Conselleria.

Palma, 12 de juliol de 2013.
El conseller d’Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 5256/13 a 5260/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
alumnes matriculats que no han acabat curs (IV a VIII).
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el nombre d’alumnes de primària que es van
matricular per començar el curs el mes de setembre i no van
acabar el curs a Formentera en 2012?Quin és el nombre
d’alumnes de secundària obligatòria que es van matricular per
començar el curs el mes de setembre i no van acabar el curs a
Mallorca en 2012? Quin és el nombre d’alumnes de
secundària obligatòria que es van matricular per començar el
curs el mes de setembre i no van acabar el curs a Menorca en
2012? Quin és el nombre d’alumnes de secundària obligatòria
que es van matricular per començar el curs el mes de setembre
i no van acabar el curs a Eivissa en 2012? Quin és el nombre
d’alumnes de secundària obligatòria que es van matricular per
començar el curs el mes de setembre i no van acabar el curs a
Formentera  en 2012?
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Segons la normativa legal vigent en matèria d’escolarització
obligatòria, un alumne no pot ser donat de baixa en un centre
fins que un altre faci el requeriment per poder-lo donar d’alta.
Per tant, un alumne consta matriculat en un centre mentre
aquesta circumstància no es produeixi.

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana M. Camps Bosch.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5367/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni
entre Govern i Associació Asperger (I). (BOPIB núm. 100, de
24 de maig de 2013).

Quin és el darrer conveni signat entre el Govern de les Illes
Balears i l’Associació Asperger on apareguin clàusules en
matèria educativa?

No s’ha signat cap conveni amb l’associació Asperger.

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana M. Camps Bosch.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5601/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PAC a Menorca.
(BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Garanteix el Govern de les Illes Balears la continuïtat del
servei d’urgències PAC de la zona centre de l’illa de Menorca?

Sí. La continuïtat del servei d’urgències PAC a la zona
centre de l’illa de Menorca està garantit.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5602/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PAC a Menorca, 2.
(BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Coneix i, sí és el cas, com valora el Govern de les Illes
Balears la informació facilitada pel gerent de l’Àrea de salut
de Menorca als infermers de l’illa sobre el PAC dels municipis
centre, en el sentit de la seva propera supressió?

El servei d’urgències dels municipis del centre de Menorca
està garantit, el que vol dir que no se suprimirà cap PAC en
aquesta zona.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5624/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
externalització de serveis. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).

Durant aquesta legislatura, té previst el Govern
externalitzar serveis que actualment no estan externalitzats? Si
la resposta és afirmativa, indicar quin són els serveis
potencialment externalitzats.

No és previst canviar la gestió dels servei que actualment es
presten com a públics.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5625/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
privatització dels serveis. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).

Durant aquesta legislatura, té previst el Govern privatitzar
serveis que actualment no estan privatitzats? Si la resposta és
afirmativa, indicar quin són els serveis potencialment
privatitzables.

No tenim previst canviar la gestió dels serveis que
actualment es presten com a públics.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5626/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estalvi per
la retirada de la targeta sanitària. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Quina és la quantitat econòmica que s’ha estalviat el
Govern de les Illes Balears amb l’acció de retirar la targeta
sanitària, el dia 1-9-2012, als immigrants no regularitzats que
resideixen a la Comunitat Autònoma?

La retirada de la targeta sanitària als immigrants no
regularitzats que resideixen a la Comunitat Autònoma, s’ha
produït per aplicació de la legislació vigent (R.D.L. 16/2012 i
R.D. 1192/2012).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5639/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
brucelAlosi. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Quina incidència té la brucelAlosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012, i a data actual.

Incidència de “brucelAlosi”. Casos per illa. Dades que
inclouen casos autòctons i actualitzat a dia 10/06/2013. Dades
que consten al servei d’Epidemiologia (registre de malalties de
declaració obligatòria) i que es basen en la notificació de casos
des de la Xarxa Assistencial i en la recerca activa de casos.

2010: 
Mallorca, Eivissa, Formentera, No coneguda: 0
Menorca: 1
Total IB: 1

2011: 
Menorca, Eivissa, Formentera, No coneguda: 0
Mallorca: 1
Total IB: 1

2012: 
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, No coneguda: 0
Total IB: 0

 2013: 
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, No coneguda: 0
Total IB: 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5640/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mal de les
vaques boges. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Quina incidència té el mal de les vaques boges a les Illes
Balears? SolAlicitam especificar per illes i el nombre de
persones afectades dels anys 2010, 2011, 2012, i a data actual.

Incidència de “Malalties de les vaques boges”. Casos per
illa. Dades que inclouen casos autòctons i actualitzat a dia
10/06/2013. Dades que consten al servei d’Epidemiologia
(registre de malalties de declaració obligatòria) i que es basen
en la notificació de casos des de la Xarxa Assistencial i en la
recerca activa de casos.

Nota: La malaltia de les vaques boges és una malaltia que -com
el seu nom indica- afecta les vaques i no afecta les persones.
Per tant no hi ha persones afectades per aquesta malaltia ni a
les Illes Balears ni a cap altre lloc del món.

A les Illes Balears no s’ha detectat mai i fins a data d’avui
cap cas de la denominada “variante de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob ECJ (Vecj)” que s’atribueix a l’exposició
alimentària per ingesta de carn de boví afectat per encefalopatia
espongiforme bovina (EEB) vulgarment coneguda com
“Malaltia de les vaques boges”.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5641/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a triquinosi.
(BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Quina incidència té la triquinosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010, 2011, 2012, i a data actual.

Incidència de triquinosi. Casos per illa. Dades que inclouen
casos autòctons i actualitzat a dia 10/06/2013. Dades que
consten al servei d’Epidemiologia (registre de malalties de
declaració obligatòria) i que es basen en la notificació de casos
des de la Xarxa Assistencial i en la recerca activa de casos.

Cap cas de triquinosi notificat ni detectat als anys 2010.
2011, 2012 ni 2013 i fins a dia 10/06/13.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5825/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement
del català i del castellà. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

Segons les dades que té el Govern de les Illes Balears,
quanta gent hi ha que entén la llengua catalana i quanta que
entén la llengua castellana?

L’IAQSE no pot donar resposta a aquesta pregunta, ja que
fa referència al global de la població de les Illes Balears i queda
fora de l’àmbit d’actuació d’aquest Institut.

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

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 6567/13 a 6569/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
subvencions a cooperatives, societats agràries (I a III).
(BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quines cooperatives, societats agràries de transformació
o empreses participades pel Govern o empreses públiques
dependents del Govern han rebut subvencions o aportacions
econòmiques de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant els anys 2011, 2012 i 2013?

S'adjunta la relació de cooperatives, societats agràries de
transformació o empreses participades pel Govern o empreses
públiques dependents del Govern han rebut subvencions o
aportacions econòmiques de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori durant els anys 2011, 2012 i 2013.
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Palma, 2 de setembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá

La relació adjunta queda dipositada al Registre General de
la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6607/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes
(XII). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6617/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a atendre les
dones víctimes de violència de gènere. (BOPIB núm. 104, de 21
de juny de 2013).

Quins són els recursos públics existents a cadascuna de les
illes per atendre les dones víctimes de la violència de gènere?

Pel que fa a l’Institut Balear de la Dona els recursos públics
existents a cadascuna de les illes per atendre les dones víctimes
de la violència de gènere i els seus fills i filles són:
• A Mallorca: el Centre d’Informació a la dona a la seva seu,

cases d’acollida, un servei d’assistència psicològica, un
servei d’atenció social i acompanyament 24 hores, un servei
d’assistència psicològica a menors víctimes del
maltractament i un centre coordinador d’ordres de
protecció.

• A Menorca: cases d’acollida i centres assessors de la dona
a Maó i Ciutadella mitjançant acord de colAlaboració amb
el Consell Insular de Menorca.

• A Eivissa i Formentera: cases d’acollida i una oficina de la
dona d’Eivissa i Formentera mitjançant acords de
colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca i amb el
Consell Insular de Formentera.

Palma, 8 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 6623/13 a 6634/13, presentades
per l'Hble, Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a
operacions formalitzades per ISBA (I a XII). (BOPIB núm. 104,
de 21 de juny de 2013).

Quantes operacions ha formalitzar ISBA en el primer
quatrimestre dels anys 2011 a 2013? Quina ha estat la quantia
(en euros) de les operacions formalitzades per ISBA en el
primer quatrimestre dels anys 2011 a 2013? Relació
d’empreses que han formalitzat operacions amb ISBA en el

primer quatrimestre dels anys 2011 a 2013? Quina ha estat la
quantia (en euros) de cada una de les operacions formalitzades
per ISBA en el primer quatrimestre dels anys 2011 a 2013?

ISBA no és una entitat participada majoritàriament per la
CAIB ni forma part dels organismes que consoliden SEC. Per
tot i això, és necessari que aquesta informació la solAlicitin
directament a ISBA.

Palma, 12 de juliol de 2013.
El conseller d’ Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6728/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a consell de
persones majors. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quina serà la funció del Consell de Persones Majors?
Quina serà la seva estructura? Quin serà el seu pressupost?

El que es posarà en marxà és la Comissió de Persones
Majors, que es preveu dins l’àmbit del Consell de Serveis
Socials de les Illes Balears. En el decret que regula la
composició del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears,
a l’article 17, que regula a la vegada les comissions sectorials,
s’estableix que es crein de diferents comissions sectorials i en
tot cas com a òrgans permanents es crearan la Comissió de
persones majors i la Comissió de persones amb discapacitat.

Palma, 28 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6803/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alts
càrrecs en serveis especials. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013).

Quants d’alts càrrecs en serveis especials, cobren d’acord
amb el previst a la llei 10/1997? Especificar càrrec.
Especificar quants tenen plaça en propietat i quants estan en
comissió de serveis? Quin és l’increment que les esmentades
diferències suposen al capítol 1?

1. Els càrrecs que actualment cobren el complement retributiu
previst a l’article 12.4 de la Llei 10/1997, de 23 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1998, i a l’article 31.7m del Decret 75/2004, de
27 d’agost, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, són els següents:

- Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts.
- Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum.
- Secretari General de la Conselleria de Turisme i Esports.
- Secretària General de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
- Secretari General del Servei de Salut de les Illes Balears.
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- Secretària General de la Conselleria d’Administracions
Públiques.
- Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Actualment, tots els càrrecs esmentats tenen reserva de lloc

de treball dels quals són titulars, d’acord amb el que es disposa
a l’article 99.2 de la Llei 3/2007, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte un que té
reserva del lloc d’igual nivell i característiques al que li
correspondria si estàs en actiu ja que en aquesta situació estaria
adscrit provisional. No n’hi ha cap amb plaça en comissió de
serveis.

2. L’increment que les esmentades diferències suposen al
Capítol 1 ascendeix a 4.782i mensuals.

3. Fer constar que el dret a cobrar aquest complement retributiu
també es va exercitar pels següents càrrecs durant la legislatura
anterior:

- Director General de personal docent.
- Secretària General d’Habitatge i Obres Públiques.
- Secretària General de la Conselleria de Presidència.
- Secretari de la Presidència.
- Directora General de Planificació i Centres.
- Director General de Funció Pública.
- Conseller d’Educació i Cultura.

La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6811/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IAQSE -
IBDona. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quina opinió li mereix a l’Institut Balear de la dona el
material presentat per part de l’Institut d’Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu amb el títol “4tEP/Cat/Avaluació de
diagnòstic 2012-2012/Model 1/ Competència en comunicació
lingüística/llengua catalana? Quines accions va realitzar
l’Institut Balear de la Dona quan es va difondre el seu
contingut per mitjans de comunicació?

L’Institut Balear de la Dona està amb total disconformitat
amb el model de prova utilitzat; i, una vegada que a tenir
notícia del contingut d’aquest material, es va posar
immediatament amb contacte telefònic i escrit amb la direcció
de l’IAQSE per manifestar-li tant la seva disconformitat, com
solAlicitar-li que elimini qualsevol contingut sexista i
descriminatori contra les dones del material educatiu emprat,
així com que se’l mantengui informat de les actuacions que es
realitzin en relació amb aquest tema.

Palma, 12 de juliol de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6846/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (XVI). (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quantes persones han tengut una reducció de retribucions,
per baixa d’IT, a cada una de les nòmines de les entitats
vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials, des
que es va adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?

51 persones han tingut una reducció a les seves nòmines per
baixes d’IT a les entitats vinculades a la Conselleria de Família
i Serveis Socials des que es va adoptar la mesura de reducció
fins a juny de 2013.

Palma, 26 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 6867/13 a 6874/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques realitzades (I a VIII). (BOPIB núm.
105, de 28 de juny de 2013).

Quin és el nombre d’intervencions quirúrgiques
programades d’1 d’abril de 2012 a 31 de maig de 2012,  d’1
d’abril de 2013 a 31 de maig de 2013,  d’1 d’abril de 2012 a
31 de maig de 2012 desglossat per serveis, d’1 d’abril de 2013
a 31 de maig de 2013 desglossat per serveis,  a l’Hospital
Universitari de Son Espases? Quin és el nombre
d’intervencions quirúrgiques realitzades d’1 d’abril de 2012 a
31 de maig de 2012,  d’1 d’abril de 2013 a 31 de maig de
2013,  d’1 d’abril de 2012 a 31 de maig de 2012 desglossat per
serveis, d’1 d’abril de 2013 a 31 de maig de 2013 desglossat
per serveis,  a l’Hospital Universitari de Son Espases?

Intervencions quirúrgiques programades
Abril- maig  2012

Angiologia i cirurgia vascular 153
Cirurgia cardíaca   94
Cirurgia general i digestiu 476
Cirurgia oral i maxilAlofacial 104
Cirurgia pediàtrica 148
Cirurgia plàstica 173
Cirurgia toràcica   46
Dermatologia   34
Neurocirurgia   81
Obstetrícia i Ginecologia 129
Oftalmologia 527
Otorrinolaringologia 163
Traumatologia i cirurgia ortop. 401
Urologia 145
Total       2.674

Abril- maig  2013
Angiologia i cirurgia vascular 161
Cirurgia cardíaca   88
Cirurgia general i digestiu 671
Cirurgia oral i maxilAlofacial 129
Cirurgia pediàtrica 180



BOPIB núm. 126 -  29 de novembre de 2013 7749

Cirurgia plàstica 234
Cirurgia toràcica   45
Dermatologia   31
Neurocirurgia   86
Obstetrícia i Ginecologia 132
Oftalmologia 669
Otorrinolaringologia 179
Traumatologia i cirurgia ortop. 568
Urologia 150
Total 3.323

Intervencions quirúrgiques realitzades

Abril- maig  2012
Angiologia i cirurgia vascular 193
Cirurgia cardíaca   98
Cirurgia general i digestiu 575
Cirurgia oral i maxilAlofacial 109
Cirurgia pediàtrica 193
Cirurgia plàstica 175
Cirurgia toràcica   46
Dermatologia   34
Neurocirurgia 102
Obstetrícia i Ginecologia 258
Oftalmologia 529
Otorrinolaringologia 175
Traumatologia i cirurgia ortop. 505
Urologia 169
Total 3.161

Abril- maig  2013
Angiologia i cirurgia vascular 212
Cirurgia cardíaca   92
Cirurgia general i digestiu 767
Cirurgia oral i maxilAlofacial 139
Cirurgia pediàtrica 224
Cirurgia plàstica 239
Cirurgia toràcica   49
Dermatologia   31
Neurocirurgia  122
Obstetrícia i Ginecologia  264
Oftalmologia 672
Otorrinolaringologia 197
Traumatologia i cirurgia ortop. 672
Urologia 181
Total 3.861

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 7167/13 a 7169/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
deute del Servei de Salut amb la indústria farmacèutica (I a
III). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quin deute tenia el Servei de Salut de les Illes Balears amb
indústria farmacèutica (Farmaindustria) a data de 31 de
desembre de 2011, a data de 31 de desembre de 2012 i  a data
de 31 de maig de 2013?

El Servei de Salut de les Illes Balears tenia el següent deute
amb indústria farmacèutica (Farmaindustria):
- En data 31 de desembre de 2011, de 60.773.213,51i
- En data 31 de desembre de 2012, de 95.632.724,04i
- En data 31 de maig de 2013, de 81.504.257.34i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 7170/13 a 7172/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
deute del Servei de Salut a FENIN (I a III). (BOPIB núm. 105,
de 28 de juny de 2013).

Quin deute tenia el Servei de Salut de les Illes Balears amb
les empreses de productes i tecnologia sanitària (FENIN) a
data de 31 de desembre de 2011, a data de 31 de desembre de
2012 i a data de 31 de maig de 2013?

El Servei de Salut de les Illes Balears tenia el següent deute
amb les empreses de productes i tecnologia sanitària (FENIN):
- En data 31 de desembre de 2011, de 43.914.938,06i
- En data 31 de desembre de 2012, de 108.005.192,18i
- En data 31 de maig de 2013, de 102.930.781.77i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 7173/13 a 7175/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
demora mitjana de pagament del servei de Salut amb la
indústria farmacèutica (I a III). (BOPIB núm. 105, de 28 de
juny de 2013).

Quina demora mitjana de pagament tenia el Servei de Salut
de les Illes Balears amb indústria farmacèutica
(Farmaindustria) a data de 31 de desembre de 2011, a data de
31 de desembre de 2012 i a data de 31 de maig de 2013?

El Servei de Salut de les Illes Balears tenia la següent
demora mitjana de pagament amb indústria farmacèutica
(Farmaindustria):
- En data 31 de desembre de 2011, de 339,62 dies
- En data 31 de desembre de 2012, de 410,16 dies
- En data 31 de maig de 2013, de 241.75 dies

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 7176/13 a 7178/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
demora mitjana de pagament del servei de Salut amb FENIN
(I a III). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Quina demora mitjana tenia el Servei de Salut de les Illes
Balears amb les empreses de productes i tecnologia sanitària
(FENIN) a data de 31 de desembre de 2011, a data de 31 de
desembre de 2012 i a data de 31 de maig de 2013?

El Servei de Salut de les Illes Balears tenia la següent
demora mitjana de pagament amb les empreses de productes i
tecnologia sanitària (FENIN):
- En data 31 de desembre de 2011, de 549,57 dies
- En data 31 de desembre de 2012, de 201,98 dies
- En data 31 de maig de 2013, de 243.48 dies

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 7270/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a accés a
l'Hospital de Son Espases, 3. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

El 22 de maig de 2013 es va obrir una fossa d’uns 100
metres de llarg per dos d’ample i 3 d’alt aproximadament, a
l’indret de l’Hospital de Son Espases, i es va tancar el 5 de
juny de 2013. Quins són els motius que justifiquen l’obertura
d’aquesta fossa mentre s’acabava la tanca de l’Hospital?

La fossa es va obrir a inciativa de CHUSE; tot d’una es va
detectar aquesta actuació, que es va fer sense autorització del
Servei de Salut, es va ordenar la restitució de l’estat original,
amb la resposta immediata i diligent de CHUSE, que va
omplir-la de nou.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 7276/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis
amb el Ministeri d'Educació 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).

Quins convenis es mantenen amb el Ministeri d’Educació
a juny de 2013, amb expressió de la quantitat econòmica que
comportaven cadascun d’ells?

Denominació FF Import 
Programa d’aprenentatge 
permanent 
Comeniu  13113 991,00i
Programa d’aprenentatge 
permanent Leonardo 
Projecte núm. 150079 13112 2.004,79i
Projecte d’aprenentatge 

permanent Erasmus
Projecte núm. 36961 13109 4.250,00i
Projecte d’implementació 
del procediment de 
reconeixement de competències 
professionals adquirides 
per l’experiència laboral 13261 104.757,19i
Programa de qualitat 
en formació professional 13242 227.302,87i
Pla per a la disminució de 
l’abandonament 
primerenc 13268 1.511.959,00i
Programa per al finançament 
de llibres de text i material 
didàctic i informàtic 
en els nivells obligatoris 
de l’ensenyament 13255 12.666,00i
Pla Proa 13239 681.617,00i
Programa de cooperació 
territorial de millora 
d’aprenentage 
de llengües estrangeres 13246 267.984,00i
Projecte 2012-1-ES1
-ERA04.54378
(ERASMUS 12) del programa 
d’aprenentatge
permanent 13112 4.030,00i
Projecte 2011-1-ES1
-ERA04.36961 del programa 
d’aprenentatge permanent 13109 2.164,00i

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 7277/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis
amb el Ministeri d'Educació 2012. (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).

Quins convenis es mantenen amb el Ministeri d’Educació
l’any 2012, amb expressió de la quantitat econòmica que
comportaven cadascun d’ells?

Denominació FF Import
Programes educatius 
europeus 13111 25.436,00i
Finançament de llibres 
de text i material
didàctic 13255 1.265.576,00i
Programa de mobilitat 
professorat 2009 13108      19.816,43i
Gratificacions 
LOE 2011 13232 579.220,11i
Ajudes a confederacions 
i federacions de pares 
i mares d’alumnes 13207   5.897.50i
Creació noves places 
de primer cicle
d’educació primària, 
Educa 3 13236 1.590.000,00i
Elaboració i actualització 
del catàleg de títols 
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de formació professional 13251 14.500,00i
Projecte escola 2.0 13253 2.859.425,00i
Programa de cooperació 
territorial per a la reducció 
de l’abandonament 
primerenc de l’educació 
i formació 13268 1.646.840,00i
Programa de cooperació 
territorial Redie 13265 38.165,00i
Programa de suport a 
centres de primària
i secundària Pla Proa 13239 779.624,00i
Programa de cooperació territorial. 
Rutes literàries i 
escoles viatgeres 13233  83.699,65i
Programa de cooperació 
territorial. Formació 
permanent de professorat 13263 210.000,00i
Programa de cooperació 
territorial. Aprofundiment 
de coneixements 13267 319.769,00i
Programa de cooperació 
territorial. Increment 
de l’èxit escolar 13266 843.210,00i
Programa de cooperació 
territorial.
Consolidació de les 
competències bàsiques 13259   36.639,00i
Cens guia d’arxius 
espanyols 13224     6.000,00i
Programa de foment 
de la indústria cinematogràfica 
en català 13247 157.500,00i
Programa d’integració 
del professorat titular 
d’escoles universitàries 
en el cos del professorat 
titular d’universitat 13243   34.244,09i
Programa d’escoles de 
doctorat de l’espai europeu 
d’educació superior 13262   85.776,46i
Programa d’adaptació 
de les institucions universitàries 
a l’espai europeu d’educació
superior 13229 182.716.81i
Programa d’aprenentatge 
permanent Erasmus i 
Leonardo Da Vinci per a la 
mobilitat 
de l’alumnat d’FP 13109    51.336,00i
Projecte 2011-1-ES1-
LEO03-34017 del
programa Leonardo 2011 
mobilitat alumnat 13110 179.367,60i
Aportacions de la FECYT 
per a la
innovació tecnològica 14204    50.953,60i

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

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 7278/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (I). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

Quants procediments d’inseminació artificial s’han
realitzat als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears
des de 2007 a 2012, desglossats per any i hospital?

Nombre d’inseminacions artificials (*)

2007
HUSE: 47
HSLL: 179
HM: 91
HCIN (**): --
HGMO: 16
HCM (***): --

2008
HUSE: 260
HSLL: 296
HM: 138
HCIN (**): --
HGMO: 18
HCM (***): --

2009
HUSE: 244
HSLL: 341
HM: 164
HCIN (**): --
HGMO: 23
HCM (***): --

2010
HUSE: 317
HSLL: 283
HM: 133
HCIN (**): 5
HGMO: 18
HCM (***): --

2011
HUSE: 207
HSLL: 308
HM: 134
HCIN (**): 63
HGMO: 14
HCM (***): 74

2012
HUSE: 225
HSLL: 298
HM: 104
HCIN (**): 51
HGMO: 17
HCM (***): 88

TOTAL
HUSE: 1.300
HSLL: 1.705
HM: 764
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HCIN (**): 119
HGMO: 106
HCM (***): 162

(*) IAC+IAD
(**) Els procediments d’inseminació artificial varen

començar l’any  2010
(***) Els procediments d’inseminació artificial varen

començar l’any  2011
HUSE Les dades es refereixen a dones

tractades no a procediments

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 7282/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (II). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

Quantes dones han estat sotmeses a un procediment de
fecundació in vitro als hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears des de 2007 a 2012, desglossat per any i hospital?

Nombre de dones sotmeses a procediments de fecundació in
vitro (*)

2007
HUSE: 298
HSLL: 76

2008
HUSE: 305
HSLL: 132

2009
HUSE: 265
HSLL: 170

2010
HUSE: 265
HSLL: 175

2011
HUSE: 265
HSLL: 191

2012
HUSE: 420
HSLL: 192

(*) Cicles iniciats + criotransferència

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 7292/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajuts per a
desplaçaments d'alumnes que cursen estudis universitaris.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Dia 22 de novembre de 2012, es va aprovar la “Proposta
de resolució definitiva del director general d’Universitat,
Recerca i Transferència del coneixement en relació amb la

convocatòria d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les
Illes Balears que cursen estudis universitaris durant l’any
acadèmic 2011-2012 (BOIB núm. 98, del 7 de juliol de 2012)I”
tot i que aquests ajuts a hores d’ara no s’han fet efectius. Quan
té previst el Govern pagar els esmentats ajuts?

Els expedients estan tramitats per la Direcció General
d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.
S’està a l’espera que el pagament es faci efectiu.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 7428/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut
(X). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Relació de les persones amb relació de personal estatutari
interí o temporal, que han obtingut la compatibilitat per dur a
terme una altra activitat després d’haver obtingut una reducció
voluntària del complement específic, a l’empara de la
Disposició addicional dissetena del Decret llei 10/2012, de 31
d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny,
de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
comunitat autonòma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir
l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat a la
nòmina de l’Ibsalut, des que es va adoptar la mesura de
reducció, fins a junt de 2013?

No hi ha cap persona.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 7438/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a criteris per
a la provisió d'inspectors accidentals. (BOPIB núm. 107, de 12
de juliol de 2013).

Quan té previst la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats publicar l’ordre que establirà els criteris per a la
provisió d’inspectors accidentals a les Illes Balears i la
posterior resolució de convocatòria de places?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha
publicat l’ordre de dia 9 de juliol de 2013, per la qual es regula
el procediment per a l’ocupació de llocs de treball d’inspectors
d’Educació en comissió de serveis al BOIB núm. 98 de 13 de
juliol de 2013 amb posterior Resolució de 12 de juliol de 2013,
per la qual es convoca el concurs de mèrits per a l’ocupació de
llocs de treball d’inspectors d’educació al BOIB núm. 99 de 16
de juliol de 2013. (BOIB núm. 107 d’1 d’agost de 2013,
correcció d’errades advertides a l’anterior Resolució).

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

A la Pregunta RGE núm. 7443/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a Verge de
Lluc (II). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

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

Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 7480/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cobrament de
més a pensionistes per copagament (III). (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).

Quin cost econòmic ha tingut el procediment de gestió
administrativa per a retornar als pensionistes amb dret a
devolució dels excedents de copagament farmacèutic, des de
dia 1 de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2013, especificat per
mes?

El cost del procediment de gestió administrativa per a
retornar als pensionistes els excedents del copagament entre
juliol de 2012 i juny de 2013 segueix essent el mateix que
l’especificat en la resposta a la pregunta parlamentària
2077/2013. En la mesura del possible, es preveu la inclusió de
millores en la programació, i està pendent la valoració de
l’import del contracte amb l’empresa que ho gestiona. Per altra
banda, el personal administratiu que gestiona el reintegrament
de despeses, depèn del servei de farmàcia dels Serveis Centrals
del Servei de Salut de les Illes Balears, que ha estat reforçat
amb el trasllat d’un efectiu d’un altre servei.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 7548/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
DAM. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quants de DAM té contractats, amb qualsevol tipus de
contracte laboral, la Conselleria de Família i Serveis Socials
a: 1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 de juny, 1 de juliol, 1
d’agost, 1 de setembre, 1 d’octubre, 1 de novembre, 1 de
desembre de2012.

La Conselleria de Família i Serveis Socials no té cap
contractat laboral amb aquesta categoria ni en aquestes dates i
tampoc ha formalitzat cap tipus de contracte laboral amb
aquesta modalitat.

Palma, 27 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:

Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 7558/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cost de les
obres a Son Espases. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

El 22 de maig de 2013 es va obrir una fossa d’uns 100
metres de llarg per dos d’ampla i 3 d’alt aproximadament, en
els indrets de l’Hospital de Son Espases, es va tancar el 5 de
juny. Quin cost ha tingut aquesta obra? A quina partida
pública s’ha computat?

Aquesta obra es va fer per iniciativa de la Concessionària
de Son Espases, per tant no tenim coneixença del seu cost ja
que es una actuació aliena al Servei de Salut.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 7586/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de Detecció precoç del càncer de mama s’han
realitzat el mes de juny de 2013?

El mes de juny de 2013 han estat citades 4.070 dones de les
quals han assistit a fer-se mamografia 2.433 (taxa de
participació 59,78%).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 7591/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d’Atenció
Dentant infanto juvenil del mes de juny? Quants d’infants
varen ser beneficiaris d’aquest programa durant el mes de
juny? Quants de dentistes varen participar d’aquest programa
durant el mes de juny?

El mes de juny de l’any 2013 la facturació lligada al PADI
va ser de 89.378i. 

Els nins que es varen beneficiar 2541.
Varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 7593/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, juny 2013, II. (BOPIB núm. 107,
de 12 de juliol de 2013).

Quantes intervencions quirúrgiques s’han realitzat el mes
de juny als hospitals privats amb ànim de lucre o sense ànim
de lucre pagades amb doblers públics independentment de la
fórmula administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita
s’especifiqui el nom de l’hospital o clínica i el nombre
d’intervencions realitzades.

Hospital Creu Roja: 443
Hospital Sant Joan de Deu: 350

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 7663/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a places
turístiques del Rocamar usades per a intercanvi. (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).

Les places turístiques de l’Hotel Rocamar han estat
utilitzades per intercanvi?

No consta que les 184 places donades de baixa definitiva
s’hagin intercanviat per donar d’alta un nou establiment
d’allotjament turístic.

Palma, 16 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 7668/13 a 7715/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
facturació de Dretine (I a VI), de Dretinelle (I a VI), de
Drosure (I a VI), de Drosurelle (I a VI), de Drosaine (I a VI),
de Drosianelle (I a VI), de Liofora (I a VI) i de Yira (I a VI).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 7716/13 a 7718/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
prescripció total d'anticoncepotius orals (I a III). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).

En relació a la prescripció total d’anticonceptius orals,
exceptuant-ne les píndoles de l’endemà, quin percentatge de
prescripció representen les diferents presentacions de Dretine,
Dretinelle, Drosure, Drosurelle, Drosaine, Drosianelle,
Liofora i Yira durant els anys 2011, 2012 i de gener a juny de
2013?

E l s  a n t i c o n c e p t i u s  d e l  g r u p  d e  l a
drospirenona/etinilestradiol representaren el següent
percentatge del total d’anticonceptius orals:

Any 2011: el 21%  dels envasos totals.
Any 2012: el 56%  dels envasos totals.
Any 2013*: el 59%  dels envasos totals.

(* Dades referides al període de gener a abril).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 7776/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 1. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cadascuna de les entitats
vinculades a Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des
que començà la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears: 28 persones
Multimèdia de les Illes Balears, SA: 4 persones
Fundació Balears a l’Exterior: 8 persones
Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears: cap persona
Consorci Centre Balears Europa: 12 persones.

Palma, 5 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 7950/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports, 20.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cadascuna de les entitats vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports, des que començà la
legislatura fins a dia 30 de juny de 2013, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?

Ports de les Illes Balears: Núm. interlocutòries: 282/2012,
327/2012  i  288/2012.
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Fundació Esport Balear: 0
Escola d’Hoteleria: 0
Consorci Palma Arena: No n’hi ha cap.
ATB: 11 persones.

Palma, 19 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 7951/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Presidència, 20.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cadascuna de les entitats vinculades a
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des que començà
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?

Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears: 1
Multimèdia de les Illes Balears, SA:  Cap persona
Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes
Balears: Cap persona
Fundació Balears a l’Exterior: 2
Consorci Centre Balears Europa: 1

Palma, 19 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 8240/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a festes de Sant Joan
a Ciutadella. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per evitar que es tornin a repetir situacions com les
viscudes pels 700 usuaris de la companyia “Entre islas y
canales” en el Port de Ciutadella?

Es tractà d’una avaria fortuïta, i gràcies a la rapidesa en la
reacció s’aconseguí evacuar totes les persones afectades en el
termini de 12 hores, a les 2.00 hores el director gerent de Ports
de les Illes Balears arribà al Port d’Alcúdia amb els últims
passatgers. En una situació similar ocorreguda el 2007 passaren
la nit a l’antic Port de Ciutadella 700 persones.

Palma, 29 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 8241/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a festes de Sant Joan
a Ciutadella, 2. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quina informació i/o gestions s’han fet amb Capitania
Marítima sobre les condicions en què operà la companyia
“Entre islas y canales” aquestes passades festes de Sant Joan
i la responsabilitat que assumirà la companyia arrel de la
situació que es generà?

Es confirmà amb Capitania Marítima que el buc estava al
corrent de tots els documents requerits per prestar l’activitat i
les certificacions necessàries. La companyia aconseguí el nòlit
d’un buc alternatiu perquè els passatgers poguessin arribar al
seu destí. Aqueix buc va fer dos trajectes entre Ciutadella i
Alcúdia i així mateix es gestionà la presència d’un servei
discrecional d’autobusos en el Port d’Alcúdia perquè els
passatger fossin traslladats al destí original de Cala Rajada.
Tant les despeses del nòlit del buc com les relatives al trasllat
en autobús anaren a càrrec de l’empresa.

Palma, 29 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 8610/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a allotjaments turístics.
(BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Quin tipus d’allotjaments turístics afavoreixen un major
enriquiment de la societat en general, els hotels i apartaments
del tot inclòs o els lloguers d’habitatges?

No disposam de dades suficients per realitzar la valoració
esmentada, ja que els establiments no tenen obligació de
declarar la modalitat de pensió completa integral.

Palma, 29 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 8612/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a turisme excepcional,
estiu 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Enguany hem tengut un turisme excepcional a causa del
context internacional (l’any passat ja fou així) Què ha fet
l’executiu per satisfer-ho i aprofitar-ho?

S’estan realitzant les accions previstes al pla d’acció de
2013.

Palma, 29 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
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Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 8678/13, 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.
Quines actuacions té previstes la consellera per continuar
detectant aquests menors? Quines prestacions tècniques i
econòmiques té previst per evitar la malnutrició dels infants
detectats?

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.

Una vegada finalitzat l’inform que du a terme l’ODDM i,
per tant, una vegada coneguda la situació real dels infants a
Balears es farà una tasca de revisió de les prestacions tècniques
i econòmiques actuals que preveuen les diferents
administracions competents en aquest tema. No obstant això,
en aquest moment la Conselleria de Família i Serveis Socials
du a terme actuacions conjuntes amb la resta d’administracions
per aconseguir que totes les persones en general i els menors
amb dificultats per alimentar-se puguin ser atesos.

Palma, 4 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 8679/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates
Copa del Rey 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Té previst el Govern de les Illes Balears subvencionar
l’organització del Trofeu de regates Copa del Rei de Vela de
l’any 2013? Si la resposta és afirmativa, amb quina quantitat
econòmica.

La Conselleria de Turisme i Esports no té previst
subvencionar l’organització del Trofeu de regates Copa del Rei
de Vela de l’any 2013.

Palma, 26 de juliol de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 8754/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reforestació de la
zona d'Es Amunts a Eivissa. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

Quin pressupost s’ha destinat a la reforestació de la zona
d’Es Amunts a Eivissa, assolada per un incendi l’any 2011?

El pressupost que s’ha destinat a la reforestació de la zona
d’Es Amunts a Eivissa han estat 200.000i, distribuïts entre
mitjans propis i subcontractes.

Palma, 22 d'agost de 2013.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BM)

A les Preguntes RGE núm. 8827/13 i 8828/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a
sancions als "party boats" (1 i 2). (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).

Quantes embarcacions de les esmentades “Party Boats”
han estat sancionades per la Conselleria de Turisme i Esports
el anys 2012 i 2013 i per quin motiu?

La normativa no distingeix l’activitat de “party boats” si no
que està enquadrada dins els excursions marítimes.

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

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 8872/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a vehicles elèctrics.
(BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Quines gestions s’han fet des de la Conselleria de
Presidència per tal de crear i impulsar els treballs de la Mesa
sobre vehicles elèctrics anunciada al Ple del Parlament el 22de
març de 2012?

En la data esmentada, no es va celebrar cap sessió del Ple
del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 19 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 8886/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a declaracions
d'inici d'activitat en arrendaments turístics. (BOPIB núm. 113,
de 6 de setembre de 2013).

De les 1.310 declaracions d’inici d’activitat de lloguers
turístics des de l’entrada en vigor de la Llei de turisme, quines
corresponen a apartaments turístics i quantes a habitatges de
vacances? A ser possible, desglossades per illes.

Fins al dia d’avui s’han registrat informàticament 1.749
declaracions responsables d’inici d’activitat d’estades
turístiques a Mallorca, i són totalment estades turístiques a
habitatges unifamiliars aïllats o aparellats. En relació amb la
informació de les altres illes, segons l’article 70.3 de l’Estatut
d’Autonomia, són competències pròpies dels consells insulars
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la informació turística, l’ordenació i la promoció turística, i per
tant la gestió dels registres i les inscripcions d’establiments
turístics de Menorca, Eivissa i Formentera correspon als
consells insulars respectius (per això no disposam de dades de
declaracions responsables d’inici d’activitat turística).

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

Ordre de Publicació
BP)

A les Preguntes RGE núm. 9206/13 i 9207/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a
seguiment i prevenció del "balconing". (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).

Du a terme qualque tipus de seguiment específic o ha
incrementat la Conselleria de Turisme i Esports les inspeccions
als establiments hotelers als quals s’han produït casos de
l’anomenat “balconing”? Quines iniciatives du a terme la
Conselleria de Turisme i Esports per sensibilitzar els turistes
i prevenir l’esmentat “balconing”?

Atesa la diversa tipologia de caigudes que pot abraçar la
paraula “balconing”, vos preg que aclariu a què vos referiu
concretament.

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

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 9492/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió del Port de
Maó. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Manté la Conselleria de Turisme i Esports la voluntat de
reclamar la gestió parcial del Port de Maó després de conèixer
les conclusions de l’Informe sobre la repercussió econòmica de
la potencial transferència parcial en la gestió dels ports
pertanyents a l’APB a favor de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears?

Sí.

Palma, 20 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BR)

A les Preguntes RGE núm. 9493/13 i 9494/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a gestió del
Port de Maó (2 i 3). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

En quina situació es troba la transferència parcial de la
gestió dels ports de l’APB favor de la CAIB i la transferència
parcial de la gestió del port de Maó a favor de la CAIB?

Pendent de decisió estatal.

Palma, 20 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 13642/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de novembre de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13986/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a lluita
contra la violència de gènere, publicada al BOPIB núm. 125, de
22 de novembre de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Revocació de la concessió de la Medalla d'Honor del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, en sengles sessions de dia 20 de novembre de 2013,
acordà la revocació de la concessió de la Medalla d'Honor del
Parlament de les Illes Balears a la Sra. Maria Antònia Munar i
Riutort.

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

Revocació de la concessió de la Medalla d’Honor 
del Parlament de les Illes Balears

Atès que:

1. La Sra. Maria Antonia Munar i Riutort, diputada a la VII
legislatura, va ser elegida presidenta del Parlament de les
Illes Balears a la sessió plenària de dia 26 de juny de 2007.

2. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
14 de maig de 2008, va acordar, entre d’altres qüestions,
concedir les primeres medalles d’honor del Parlament a tots
els presidents del Parlament, dins el marc de l’acte
institucional de commemoració dels vint-i-cinc anys
d’existència del Parlament.

3. La normativa aplicable a la concessió i la revocació de la
Medalla d’Honor del Parlament és la continguda al
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Reglament per a la concessió de la Medalla d’Honor del
Parlament de les Illes Balears, aprovat per la Mesa del
Parlament a la sessió de dia 27 de maig de 2009 i modificat
per la Mesa del Parlament a les sessions de 27 de març de
2012 i 13 de novembre de 2013.

4. És coneguda per notorietat la sentència ferma de la Sala
Penal del Tribunal Suprem núm. 696/2013, de 26 de
setembre, mitjançant la qual es condemna la Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort, entre d’altres penes, a la
inhabilitació absoluta per temps de nou anys i sis mesos.
L’article 41 de la Llei Orgànica 10/1995, del Codi Penal,
estableix que “la pena de inhabilitación absoluta produce la
privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos
públicos que tenga el penado, aunque sean electivos (...)”.

5. L’article 6 bis del Reglament per a la concessió de la
Medalla d’Honor del Parlament de les Illes Balears, ordena
a l’apartat segon que: “Així mateix, es revocarà la concessió
de la medalla d’honor per acord de la Mesa, oïda la Junta de
Portaveus, sense més tràmit, en el cas que la persona
honorada sigui condemnada per una sentència judicial ferma
que comporti la inhabilitació per ostentar qualsevol honor o
distinció”. 

En conseqüència, la Mesa del Parlament, oïda la Junta de
Portaveus, en sengles reunions de dia 20 de novembre de 2013
acorda:
I. Revocar la concessió de la Medalla d’honor del Parlament

de les Illes Balears juntament amb els drets inherents,
concedida per acord de la Mesa del Parlament en sessió de
dia 14 de maig de 2008, a la Sra. Maria Antonia Munar i
Riutort.

II. Publicar al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears el present acord.

III. Fer constar el present acord de revocació al
Llibre-Registre del Parlament de les Illes Balears.

IV. Contra el present acord es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament de
les Illes Balears, en el termini d’un mes comptador a
partir de l’endemà de la data de publicació del present
acord al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, d’acord amb el que es disposa a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de
publicació del present acord.

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

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013.

-  Pàg. 7631 i 7674. Respostes a preguntes, apartat BN)
On diu: A les Preguntes RGE núm. 8234/13 i 8257/13, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 8234/13 i 8357/13, ...
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