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voluntàries de l'embaràs (I).
7794

BOPIB núm. 127 - 5 de desembre de 2013

7767

CD) RGE núm. 14900/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (II).
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CE) RGE núm. 14901/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
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CG) RGE núm. 14903/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
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voluntàries de l'embaràs (VII).
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CJ) RGE núm. 14906/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VIII).
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CK) RGE núm. 14907/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (IX).
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ginecòleg/ginecòloga a cada hospital públic (I).
7796
CN) RGE núm. 14910/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a cada hospital públic (II).
7796

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 14912/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenament del
Sr. Borja Rupérez, gerent d'IB3.
7797
B) RGE núm. 14992/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informe PISA.
7797
C) RGE núm. 14993/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperació dels doblers
estafats a la ciutadania.
7797
D) RGE núm. 15000/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió amb
operadors turístics americans.
7798
E) RGE núm. 15001/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de
directors generals de turisme a les Illes Balears.
7798
F) RGE núm. 15002/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
la seguretat a la xarxa ferroviària de Mallorca.
7798
G) RGE núm. 15003/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons per a la
formació d'empleats públics d'entitats locals.
7798
H) RGE núm. 15004/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa de
tractament de residus d'origen animal.
7798
I) RGE núm. 15005/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enquestes
realitzades a residents i familiars de residències.
7798
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J) RGE núm. 15006/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament del Pla director de residus.
7799
K) RGE núm. 15007/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni singular
signat entre la Conselleria de Salut i la Creu Roja.
7799
L) RGE núm. 15008/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament a entitats
locals.
7799
M) RGE núm. 15009/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell
financer interinsular.
7799
N) RGE núm. 15012/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
comerç.
7799
O) RGE núm. 15013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abandonament del
càrrec de gerent de l'EPRTVIB.
7799
P) RGE núm. 15014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a privatitzar l'atenció
sanitària.
7800
Q) RGE núm. 15015/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació del
novembre a les nostres illes.
7800
R) RGE núm. 15016/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finalitat
de l'article 21 dels pressuposts.
7800
S) RGE núm. 15017/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relacions amb el Govern de l'Estat.
7800

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 14740/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració i redimensió
de la plantilla del personal de cada ens públic.
7801
B) RGE núm. 14741/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració i redimensió
de la plantilla del personal i el "pedigrí polític".
7801
C) RGE núm. 14742/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració del sector
públic instrumental.
7801
D) RGE núm. 14743/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració del sector
públic instrumental, 2.
7801

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 14739/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
l'acomiadament de treballadors públics.
7801

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 14079/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a víctimes de la Talidomida.

7802

B) RGE núm. 14123/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a les compensacions i l'hostatge dels usuaris del Servei de Salut de les
Illes Balears.
7803
C) RGE núm. 14738/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució a la problemàtica del transport de l'alumnat amb
discapacitats.
7804
D) RGE núm. 14833/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abolició de la figura de l'alou.

7804
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4022/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXVI).
7805
B) A la Pregunta RGE núm. 4029/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXVIII).
7805
C) A la Pregunta RGE núm. 4091/12, presentada per l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri econòmic de
les Illes Balears (LXVI).
7805
D) A la Pregunta RGE núm. 1483/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel Duran i
Saurina d'Inca (XII).
7806
E) A la Pregunta RGE núm. 1975/13 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a matriculacions als
centres de formació professional.
7806
F) A la Pregunta RGE núm. 3133/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a atenció psicològica en
emergències.
7806
G) A la Pregunta RGE núm. 4808/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Decret 15/2013, de
tractament integrat de les llengües.
7807
H) A la Pregunta RGE núm. 4994/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias , relativa a resultats seccions
europees.
7807
I) A la Pregunta RGE núm. 5762/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acords amb
organitzacions sindicals (IV).
7807
J) A la Pregunta RGE núm. 6463/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants amb una
alimentació deficient.
7807
K) A les Preguntes RGE núm. 6467/13 i 6468/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives a deficient
alimentació entre alumnes i entre infants.
7807
L) A les Preguntes RGE núm. 6596/13 i 6597/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a aplicació
de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunicat per cadascuna de les Illes (I i II).
7808
M) A la Pregunta RGE núm. 6649/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions per baixa d'IT (III).
7808
N) A la Pregunta RGE núm. 6650/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions, per baixa d'IT (IV).
7808
O) A la Pregunta RGE núm. 6720/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a TIL 4.

7808

P) A la Pregunta RGE núm. 6740/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a Centre Es Fusteret,
Maig 2013.
7808
Q) A la Pregunta RGE núm. 6824/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència.
Beneficiaris del programa d'assistent personal.
7808
R) A les Preguntes RGE núm. 7330/13 a 7333/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a denúncies
contra la SFM i Multes a la SFM (I a III).
7809
S) A les Preguntes RGE núm. 7361/13 i 7369/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
reducció voluntària del complement específic a la Conselleria de Família i Serveis Socials (I i II).
7809
T) A les Preguntes RGE núm. 7380/13 i 7388/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I i II).
7809
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U) A la Pregunta RGE núm. 7397/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar , relativa a reducció voluntària
del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
7809
V) A la Pregunta RGE núm. 7398/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció voluntària
del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
7809
X) A les Preguntes RGE núm. 7409/13, 7410/13 i 7411/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reducció voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (I, II i III).
7810
Y) A la Pregunta RGE núm. 7412/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció voluntària
del complement específic a la Conselleria de Salut (IV).
7810
Z) A les Preguntes RGE núm. 7413/13 a 7416/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
reducció voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (V a VIII).
7810
AA) A la Pregunta RGE núm. 7417/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut
7810
AB) A les Preguntes RGE núm. 7418/13 a 7427/13 i 7429/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a compatibilitat amb una altra activitat a la Conselleria de Salut (I a XI).
7811
AC) A les Preguntes RGE núm. 7430/13 a 7433/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
reducció voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut (XII i XV).
7811
AD) A la Pregunta RGE núm. 7592/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, juny 2013.
7811
AE) A les Preguntes RGE núm. 7613/13 a 7615/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a llits
tancats o bloquejats els mesos de maig, juny i juliol de 2013.
7812
AF) A les Preguntes RGE núm. 7616/13 a 7618/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
quiròfans tancats o bloquejats els mesos de maig, juny i juliol de 2013.
7812
AG) A la Pregunta RGE núm. 7621/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factor risc del càncer
de mama hereditari.
7812
AH) A la Pregunta RGE núm. 7751/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a activitats mínimes
en matèria de coneixement de l'idioma, habitatge o acolliment.
7812
AI) A les Preguntes RGE núm. 7782/13, 7800/13, 7809/13, 7818/13, 7827/13, 7836/13 i 7867/13, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials, 3 a 8 i 11.
7813
AJ) A la Pregunta RGE núm. 7843/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques, 10.
7813
AK) A la Pregunta RGE núm. 7907/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques, 16.
7813
AL) A la Pregunta RGE núm. 7916/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques, 17.
7813
AM) A les Preguntes RGE núm. 7970/13 a 7976/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a places
de centres de dia i residencials de Sant Lluís, d'Alaior, de Ferreries, d'Es Mercadal, d'Es Migjorn, d'Es castell i de Maó.
7813
AN) A la Pregunta RGE núm. 7998/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
d'IBISEC (I).
7814
AO) A la Pregunta RGE núm. 7999/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consell d'administració
de l'Institut Balear de la Dona (I).
7815
AP) A la Pregunta RGE núm. 8000/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consell d'administració
de l'Institut Balear de la Joventut (I).
7815
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AQ) A les Preguntes RGE núm. 8016/13, 8059/13, 8102/13, 8187/13 i 8230/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a consells d'administració de Servei de Salut de les Illes Balears (I i II), cost dels consells d'administració del Servei de
Salut de les Illes Balears (I, III i IV).
7816
AR) A les Preguntes RGE núm. 8036/13, 8121/13 i 8207/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
consells d'administració de GESMA (II) i a cost dels consells d'administració de GESMA (II i IV).
7816
AS) A la Pregunta RGE núm. 8042/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'Administració
de l'Institut Balear de la Dona (I).
7816
AT) A les Preguntes RGE núm. 8067/13, 8109/13, 8152/13 i 8195/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a cost dels consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (I a IV).
7816
AU) A les Preguntes RGE núm. 8079/13 i 8164/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a consells
d'administració de GESMA (I i III).
7816
AV) A la Pregunta RGE núm. 8085/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet , relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I).
7816
AX) A la Pregunta RGE núm.8086/13 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I).
7817
AY) A la Pregunta RGE núm. 8126/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració d'IBISEC (II).
7817
AZ) A la Pregunta RGE núm. 8128/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (II).
7817
BA) A les Preguntes RGE núm. 8131/13 i 8174/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (II i III).
7817
BB) A la Pregunta RGE núm. 8169/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consell d'administració
de l'IBISEC (III).
7817
BC) A la Pregunta RGE núm. 8171/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (III).
7817
BD) A la Pregunta RGE núm. 8213/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (IV).
7817
BE) A la Pregunta RGE núm. 8229/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del SOIB (IV).
7818
BF) A la Pregunta RGE núm. 8366/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
d'anticonceptius orals.
7818
BG) A la Pregunta RGE núm. 8367/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
d'antidepressius.
7818
BH) A la Pregunta RGE núm. 8368/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
d'antidepressius.
7818
BI) A la Pregunta RGE núm. 8369/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa d'analgèsics.
7818
BJ) A la Pregunta RGE núm. 8448/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagament de l'Ibsalut
a la farmàcia 1.837.
7819
BK) A la Pregunta RGE núm. 8766/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visita a l'escola Ruiz
i Pablo d'Es Castell.
7819
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 14783/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència, sobre
la confecció de "pedigrís" polítics per a la reestructuració i la RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del
Govern de les Illes Balears.
7819
B) RGE núm. 14784/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la confecció de "pedigrís" polítics per a la reestructuració i la RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta
per alts càrrecs del Govern de les Illes Balears.
7819

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14093/13.

7820

B) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 14896/13, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet el
Decret Llei 6/2013, de 29 de novembre, pel qual es modifica l'article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.
7820
C) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 13006/13 i obertura del termini de presentació d'esmenes.
7820
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A la seu del Parlament, 3 de desembre de 2013.
La secretària de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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

2.2. TEXTOS DEBATUTS

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de novembre de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 10400/13, relativa a
rebuig a la modificació de la Llei de mesures sanitàries contra
el tabaquisme, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pels beneficis en salut aconseguits amb l’aprovació
de la Llei 42/2010, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme, i en subratlla expressament l’ampli compliment i el
gran suport ciutadà.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13746/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del Grup
IB3. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a continuar implementant polítiques eficaces per reduir el
consum de tabac, que alertin sobre els riscs per a la salut
associats al seu consum, específicament en els grups més
vulnerables i a seguir avançant per millorar la salut dels
ciutadans."
A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2013..
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 9679/13, relativa a
soterrament de l'estesa elèctrica Manacor-Artà, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13712/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a denúncies fetes sobre
manipulació a IB3. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears valora de forma
encertada els principis que han regit l'elaboració de la proposta
alternativa a la línia elèctrica projectada entre Manacor i Artà i
insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la nova
proposta presentada el soterrament dels 2,5 quilòmetres de nova
estesa elèctrica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar el possible soterrament dels nous trams
de la línia elèctrica projectada entre Manacor i Artà que no
discorren per traçats existents, sempre i quan no representi cap
cost per a la comunitat autònoma de les Illes Balears."

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13751/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps i Buenaventura,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accessibilitat dels
discapacitats a la programació d'IB3. (BOPIB núm. 125, de 22
de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13711/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borrás i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació d'IB3 a la
producció de la sèrie El Faro. (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13747/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de setembre i
octubre. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cap d'esports d'IB3 Ràdio.
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13748/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitat social
corporativa. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desviació pressupostària de
l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13761/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a informació parlamentària. (BOPIB
núm. 125, de 22 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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J)

M)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13745/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració dels serveis
informatius. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, debaté la Pregunta
RGE núm. 10256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves rutes
aèries des dels aeroports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 118,
d'11 d'octubre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

N)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13749/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió d'IB3 a l'oficina
central de contractació del Govern. (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, debaté la Pregunta
RGE núm. 10257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comitès de
rutes dels aeroports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 118, d'11
d'octubre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 de novembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
13750/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a repercussió a IB3 pel
tancament del Canal 9. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre
de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, debaté la Pregunta
RGE núm. 10540/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions de la Conselleria de Turisme per combatre
l'estacionalitat. (BOPIB núm. 119, de 18 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 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de novembre de 2013, rebutjà el Punt 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 10400/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a la modificació de la Llei
de mesures sanitàries contra el tabaquisme (BOPIB núm. 118,
d'11 d'octubre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 13036/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Museu Marítim.
(BOPIB núm. 124, de 15 de novembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 10717/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a contra el copagament als hospitals i a les farmàcies
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 9285/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut de crèdit oficial. (BOPIB núm. 114, de 13 de
setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre
de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 13035/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la
disposició addicional primera de la Llei 7/2012. (BOPIB núm.
124, de 15 de novembre de 2013).

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 9679/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a soterrament de l'estesa elèctrica ManacorArtà. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

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

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació

Aprovació del Pla de treball acordat a la Ponència d'estudi
de la situació del transport aeri (RGE núm. 12855/13).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 9587/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a no al conveni laboral de grans magatzems. (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de novembre de 2013, després del debat
corresponent, aprovà el pla de treball esmentat, acordat a la
Ponència d'estudi de la situació del transport aeri.

G)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
D)
Elaboració del dictamen de comissió del Projecte de llei
RGE núm. 2472/13, de cans d'assistència.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre
de 2013, va procedir a l'elaboració del dictamen del projecte de
llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
Elaboració del dictamen de comissió del Projecte de llei
RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre
de 2013, procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 112, de 27 d'agost d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 2277/13, de solAlicitud de
compareixença del conseller de Presidència.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre
de 2013, rebutjà, per 6 vots a favor i 9 en contra, l'escrit indicat,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, que solAlicitava la
compareixença del conseller de Presidència sobre la valoració
de la sentència que anulAla l'acomiadament de treballadors/res
derivat de la reestructuració del sector públic instrumental.

Ordre de Publicació
E)
Compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts sobre
la situació de l'Obra Social i Cultural de sa Nostra (RGE núm.
5910/12).
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre de 2013,
aprovà per assentiment l'escrit esmentat, del Grup Parlamentari
MÉS, i acordà la compareixença, davant aquesta comissió, del
conseller d'Hisenda i Pressuposts per tal d'informar sobre la
situació de l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el
moment i les conseqüències de tot ordre de procés d'integració
en el Banc Mare Nostrum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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F)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 6732/13, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
sobre l'inici del curs escolar a les Illes Balears.
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre de 2013,
rebutjà per 5 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 7133/13, de solAlicitud de
compareixença del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics
sobre les línies d'actuació que durà a terme a la present
legislatura.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre de 2013,
rebutjà per 5 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, de solAlicitud de
compareixença del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 8457/13, de solAlicitud de
compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears
sobre les línies de la nova etapa al front de la UIB, la situació
dels becaris a la nostra universitat i la pujada de les taxes.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre de 2013,
rebutjà per 5 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, de solAlicitud de
compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 14039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern (22 de novembre).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14104/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, agost 2013. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14105/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, setembre 2013. (Mesa de 4 de desembre
de 2013).
RGE núm. 14106/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
inspeccions a oficines de farmàcia. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14107/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sancions a oficines de farmàcia. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14109/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
incendi al Servei d'anatomia patològica. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14110/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
cursos per a treballadors i treballadores a Son Espases. (Mesa
de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14111/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
cursos per a treballadors i treballadores a la xarxa pública
d'hospitals. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14120/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressupost
2013, Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
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RGE núm. 14121/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a web Hospital
Mateu Orfila. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a web Hospital
Mateu Orfila, 2. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14746/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos bàsics
de formació per a policies locals. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14747/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a professors de
cursos de l'EBAP. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14748/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos de
Servei Policial d'Atenció al Turista. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14749/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos de
Servei Policial d'Atenció al Turista, 2. (Mesa de 4 de desembre
de 2013).
RGE núm. 14750/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de
la Llei 3/2006, d'emergències. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14751/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de
la Llei 3/2006, d'emergències, 2. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14752/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de
la Llei de la bona administració i del bon govern. (Mesa de 4
de desembre de 2013).
RGE núm. 14753/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de
la Llei de la bona administració i del bon govern, 2. (Mesa de
4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14803/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (1).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14804/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (2).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14805/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (3).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
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RGE núm. 14806/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (4).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14807/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (5).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14808/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (6).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14809/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (7).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14810/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (8).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14811/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (9).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14812/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (10).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14813/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (11).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14814/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (12).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14815/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (13).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (14).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (15).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (16).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
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RGE núm. 14819/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (17).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 14832/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern (29 de novembre).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 14820/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
previs a l'elaboració del TIL (1). (Mesa de 4 de desembre de
2013).

RGE núm. 14860/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí. (Mesa de 4 de desembre
de 2013).

RGE núm. 14821/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
previs a l'elaboració del TIL (2). (Mesa de 4 de desembre de
2013).

RGE núm. 14861/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (II). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14822/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fases de
l'avaluació diagnòstica de la competència educativa (I). (Mesa
de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 14862/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (III). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14823/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fases de
l'avaluació diagnòstica de la competència educativa (II). (Mesa
de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 14863/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (IV). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fases de
l'avaluació diagnòstica de la competència educativa (III).
(Mesa de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 14864/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (V). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14825/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
increments dels ingressos en transferències. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14865/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (VI). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14826/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora del finançament el 2014. (Mesa de 4 de desembre de
2013).

RGE núm. 14866/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (VII). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14827/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proporció
de centres educatius. (Mesa de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 14867/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (VIII). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14828/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
qüestionaris d'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14829/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores
en competència comunicativa. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14830/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
competencial als centres educatius. (Mesa de 4 de desembre de
2013).

RGE núm. 14868/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (IX). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14869/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (X). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14870/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (XI). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14871/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (XII). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
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RGE núm. 14872/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pagaments a la farmàcia de Marratxí (XIII). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14876/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
regates Copa del Rei de Vela 2013. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14877/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
regates Reina Sofía de Vela 2013. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 14878/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
consultora Pricewaterhousecoopers. (Mesa de 4 de desembre
de 2013).
RGE núm. 14879/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Ple del Parlament de les Illes Balears de dia 16 de juliol de
2013. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14880/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Ple del Parlament de les Illes Balears de dia 2 de juliol de
2013. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14881/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reiteració de pregunta relativa a SPEE i SOIB. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14882/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dificultats per a coordinació i colAlaboració entre SPEE i
SOIB. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14883/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mestre industrial de l'Hospital de Son Espases. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14884/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
direcció del Servei de Salut de les Illes Balears. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14885/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
envasos d'ansiolítics. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14886/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
envasos d'antidepressius. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
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RGE núm. 14887/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
envasos d'analgèsics. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14888/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
consums energètics de Son Espases. (Mesa de 4 de desembre
de 2013).
RGE núm. 14889/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
consums energètics de Son Espases, 2. (Mesa de 4 de desembre
de 2013).
RGE núm. 14897/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista d'hospital.
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14898/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries per hospitals. (Mesa de
4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14899/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (I). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14900/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (II). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14901/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (III). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14902/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14903/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (V). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14904/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14905/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 14906/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
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RGE núm. 14907/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IX). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

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

RGE núm. 14908/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per a interrupcions voluntàries de
l'embaràs. (Mesa de 4 de desembre de 2013).

Anticonceptius orals, setembre 2013

RGE núm. 14909/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a cada hospital públic (I). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

Quin cost ha suposat per la l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
setembre de 2013? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

RGE núm. 14910/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a cada hospital públic (II). (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inspeccions a oficines de farmàcia
Quantes inspeccions a oficines de farmàcia s'han realitzat a
la comunitat autònoma? Es demana relació dels anys 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern (22 de
novembre)

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 22 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.

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

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

Sancions a oficines de farmàcia
Quines farmàcies han estat sancionades a la comunitat
autònoma? Es demana relació dels anys 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 i 2012.

Anticonceptius orals, agost 2013
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quin cost ha suposat per la l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes
d'agost de 2013? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Incendi al Servei d'anatomia patològica

Pressupost 2013, Hospital Mateu Orfila

El passat dia 8 de novembre es va produir un incendi en el
Servei d'anatomia patològica. En relació amb aquest fet se
solAlicita: quins motius varen generar l'incendi?, quants de
treballadors es trobaven a la instalAlació afectada?, per què no es
varen activar les alarmes acústiques o visuals?, per què les
portes de seguretat (RF) no es tancaren automàticament?

Complirà la gerència de l'Hospital Mateu Orfila el
pressupost aprovat per a 2013?

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

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.
Web Hospital Mateu Orfila
Per quin motiu la web de l'Hospital Mateu Orfila dins el
portal de l'Ibsalut està "en construcció" des de fa més d'un any?

Cursos per als treballadors i treballadores a Son Espases
Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quants de cursos contra incendis han realitzat els
treballadors i les treballadores de Son Espases des que està obert
l'hospital? Es demana una relació anual.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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

Web Hospital Mateu Orfila, 2
Quan preveu la Conselleria de Salut que estigui en
funcionament la web de l'Hospital Mateu Orfila dins el portal de
l'Ibsalut?

Cursos per als treballadors i treballadores a la xarxa pública
d'hospitals
Quants de cursos contra incendis han realitzat els
treballadors i les treballadores de la xarxa pública d'hospitals?
Se solAlicita relació per cadascun dels hospitals i relació des de
l'any 2010.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Cursos bàsics de formació per a policies locals
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.

Quina és la forma de pagament als professors dels cursos
bàsics de formació per a policies locals utilitzada per la
Conselleria d'Administracions Públiques?
Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

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

Professors dels cursos de l'EBAP

Modificació de la Llei 3/2006, d'emergències

És cert que els professors dels cursos de l'EBAP s'han hagut
d'adherir al Pla de pagaments a proveïdors per cobrar les seves
hores de treball?

Té previst la consellera d'Administracions Públiques
modificar la Llei 3/2006, d'emergències, tal com havia anunciat,
per crear una xarxa de comunicacions única que integri els
diferents serveis d'emergències de les Illes Balears?

Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

Curs de Servei policial d'atenció al turista
Modificació de la Llei 3/2006, d'emergències, 2
Quants alumnes, detallats per cada curs, han cursat l'oferta
Servei policial d'atenció al turista?
Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Per quin motiu la consellera d'Administracions Públiques no
ha presentat encara la modificació de la Llei 3/2006,
d'emergències, tal com havia anunciat, per crear una xarxa de
comunicacions única que integri els diferents serveis
d'emergències de les Illes Balears?
Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Curs de Servei policial d'atenció al turista, 2
Quants alumnes, detallats per cada curs, han finalitzat
l'oferta Servei policial d'atenció al turista?

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

Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quan pensa la Conselleria d'Administracions Públiques
presentar un nou projecte de llei de modificació de la vigent Llei
de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears?
Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

V)

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

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.

Modificació de la Llei de la bona administració i del bon
govern, 2

Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(3)

Per quin motiu la Conselleria d'Administracions Públiques
no ha presentat encara un nou projecte de llei de modificació de
la vigent Llei de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears?

Quin serà l'ús que es farà de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?
Palma, a 28 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(1)
Quins són els objectius que la Conselleria d'Educació es
planteja amb la realització de les proves d'avaluació diagnòstica
de la competència comunicativa en català i en anglès a primer,
tercer i cinquè d'educació primària?

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.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(4)
Si l'objectiu de la realització de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès és analitzar els canvis en els resultats entre les proves
d'ara i les que es faran el mes de maig, s'utilitzaran les mateixes
proves?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Palma, a 28 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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.

Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(2)

Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(5)

Quin marc teòric referencial s'ha seguit en l'elaboració de les
proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
en català, castellà i anglès?

Quins professionals de l'educació han elaborat les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?

Palma, a 28 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(6)

Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(9)

Quins són els criteris que s'han utilitzat per a la selecció dels
professionals que han elaborat les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?

Per què els directors no han tingut accés a les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa que
s'han passat als seus centres?

Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(7)
Quines són les característiques tècniques de les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(10)
El fet d'excloure els directors de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa és una prova de
desconfiança envers els directors?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(8)
Es realitzaran proves de context amb l'objectiu d'identificar
els factors ambientals que potencialment s'associen als resultats
acadèmics i d'analitzar la relació entre aquests factors i els
resultats de les proves d'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa en català, castellà i anglès?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(11)
Per què, en relació amb l'aplicació de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa, s'han enviat
inspectors a determinats centres?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AI)

Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(12)

Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(15)

Quins són els criteris que s'han utilitzat per a la selecció dels
centres als quals s'han enviat inspectors en relació amb
l'aplicació de les proves d'avaluació diagnòstica de la
competència comunicativa?

Com s'estructuraran els resultats de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?

Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(13)
Quins són els centres seleccionats, especificats per població,
de cadascuna de les illes per efectuar les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(16)
A qui i com es donaran a conèixer els resultats de les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(14)
Com es garanteix que els centres que han aplicat les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa no es
passaran tot el curs entrenant l'alumnat per tal d'obtenir millors
resultats?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa
(17)
Em els esmentats informes sobre les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa es proposaran
propostes de millora o simplement es tracta de fer rànquings de
centres?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

7788

BOPIB núm. 127 - 5 de desembre de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estudis previs a l'elaboració del TIL (1)

Fases de l'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa (II)
Qui és el responsable o responsables de les fases de
l'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Es varen fer estudis previs sobre els quals fonamentar
l'elaboració del TIL?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fases de l'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa (III)
Quina serà la temporalització de les fases de l'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?

Estudis previs a l'elaboració del TIL (2)
En el cas que es fessin estudis previs sobre els quals
fonamentar l'elaboració del TIL, podrien especificar quins?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fases de l'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa (I)
Quines són les fases de l'avaluació diagnòstica de la
competència comunicativa en català, castellà i anglès?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.
Increments dels ingressos en transferències
Quins són cadascun dels conceptes que justifiquen els
increments dels ingressos en transferències del Govern de les
Illes previstes al Consell Insular d'Eivissa per a 2014 en relació
amb 2013?
Palma, a 28 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Millora del finançament l'any 2014
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears de
millora del finançament l'any 2014 per cadascun dels consells
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insulars en aplicació de la nova Llei de finançament dels
consells insulars?
Palma, a 28 de novembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Proporció de centres educatius
Quina proporció hi ha de centres públics, de centres
concertats i de centres privats? Aquesta proporció està en
relació amb el nombre real de centres públics, concertats i
privats?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qüestionaris d'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa
Quins criteris s'han utilitzat per a la selecció dels estudiants
de cada centre als quals s'aplicaran els qüestionaris d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Millores en competència comunicativa
Si no hi ha, que n o n'hi ha, grups de contrast, com sabran
que les millores en competència comunicativa, que per força
n'hi ha d'haver, perquè hauran passat cinc mesos, són
conseqüència del TIL i o d'altres variables: metodologia,
professorat que han tingut, classes de reforç extraescolars, nivell
sociocultural de les famílies, etc.?
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Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nivell competencial als centres educatius
Varen avaluar el nivell competencial als centres que
impartien seccions europees i, si ho varen fer, quins resultats
varen obtenir?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern (29 de
novembre)
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 29 de novembre de 2013?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Pagaments a farmàcia de Marratxí
Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia del farmacèutic Sr. Salva Thomás ubicada al municipi
de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Pagaments a farmàcia de Marratxí (II)

Pagaments a la farmàcia de Marratxí (V)

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia del farmacèutic Sr. Salvá Thomás ubicada al municipi
de Marratxí que correspon a receptes de pensionistes? Se
solAliciten els anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i
2012.

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Oliver Ferrer ubicada al
municipi de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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.
Pagaments a la farmàcia de Marratxí (VI)

Pagaments a la farmàcia de Marratxí (III)
Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Timoner Salvá ubicada al
municipi de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Picornell Salvá ubicada al
municipi de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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.
Pagaments a la farmàcia de Marratxí (VII)

Pagaments a la farmàcia de Marratxí (IV)
Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Timoner Salvá ubicada al
municipi de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Picornell Salvá ubicada al
municipi de Marratxí que correspon a receptes de pensionistes?
Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BI)

Pagaments a la farmàcia de Marratxí (VIII)

Pagaments a la farmàcia de Marratxí (XI)

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Gómez Solivellas ubicada al
municipi de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Bosch Tugores ubicada al
municipi de Marratxí que correspon a receptes de pensionistes?
Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
i 2012.

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

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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

Pagaments a la farmàcia de Marratxí (IX)
Pagaments a la farmàcia de Marratxí (XII)
Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Gómez Solivellas ubicada al
municipi de Marratxí que correspon a receptes de pensionistes?
Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia del farmacèutic Sr. Thomàs March ubicada al municipi
de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagaments a la farmàcia de Marratxí (X)
Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia de la farmacèutica Sra. Bosch Tugores ubicada al
municipi de Marratxí? Se solAliciten els anys 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina és la quantitat pagada per l'Ibsalut de l'oficina de
farmàcia del farmacèutic Sr. Thomàs March ubicada al municipi
de Marratxí que correspon a receptes de pensionistes? Se
solAliciten els anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i
2012.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regates Copa del Rei de Vela 2013

Ple del Parlament de les Illes Balears de 16 de juliol de 2013

Té previst la vicepresidència i conselleria de Presidència del
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 quantia?

El passat dia 16 de juliol es varen celebrar tres plens
extraordinaris en el Parlament de les Illes Balears; què varen
cobrar cadascun dels consellers per assistir als plenaris de 16 de
juliol de 2013? Es demana relació de cadascun dels consellers.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regates Reina Sofía de Vela 2013

Ple del Parlament de les Illes Balears de 2 de juliol de 2013

Té previst la vicepresidència i conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears subvencionar l'organització del
Trofeu de Regates Reina Sofía de Vela de l'any 2013? Si la
resposta és afirmativa, amb quina quantia?

El passat dia 2 de juliol es varen celebrar tres plens
extraordinaris en el Parlament de les Illes Balears; què varen
cobrar cadascun dels consellers per assistir als plenaris de 2 de
juliol de 2013? Es demana relació de cadascun dels consellers.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consultora Princewaterhousecoopers

Reiteració de pregunta relativa a SPEE i SOIB

Quins treballs va encarregar o va adjudicar la Conselleria de
Presidència de l'any 2003-2007 a la consultora
Princewaterhousecoopers? Se solAlicita relació de la feina
realitzada, la forma d'adjudicació i la quantia.

A la pregunta amb registre d’entrada al Parlament
8446/2013 se solAlicitaven les mesures preses entre els
organismes SPEE i SOIB per evitar els diversos problemes
referits a la coordinació de la cita prèvia que podia ocasionar
fins i tot pèrdues de drets per part dels usuaris, tal com es
reconeixia a l’acta del 12 de març de 2013 entre els dos
organismes. Contestaren que la directora de l'SPEE i la
directora del SOIB varen tenir una reunió per coordinar la cita
prèvia. Considerant que no s’ha contestat la pregunta amb el
rigor necessari es torna a demanar: quines són les mesures
preses i acordades per evitar els diversos problemes que
reflecteix aquesta acta?

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears
Reben alguna indemnització i qualsevol pagament per altres
conceptes els components de la Direcció del Servei de Salut de
les Illes Balears?

Dificultats per a coordinació i colAlaboració entre SPEE i SOIB
A l’acta de 12 de març de 2013 de la sessió de la Comissió
executiva provincial de l'SPEE en el punt 3 de torn obert de
paraules queden reflectides tota una sèrie de dificultats existents
per mantenir una colAlaboració i coordinació entre els
organismes d'SPEE i SOIB, especialment tot el referit a la
coordinació de la cita prèvia, fins al punt que s’expressa en
relació a la prestació econòmica que “aquesta falta de
coordinació pot ocasionar la pèrdua dels drets per a l’usuari que
es vegi obligat a solAlicitar una segona”.
Quines són les dificultats detectades i exposades en aquesta
reunió de dia 12 de març de 2013?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Envasos d'ansiolítics
Quants envasos es varen vendre a les farmàcies de les Illes
Balears d'ansiolítics? Quants envasos es varen subvencionar pel
sistema de salut públic? Se solAlicita informació dels anys 2009,
2010, 2011, 2012 i fins a 30 de juny de 2013.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Mestre industrial de l'Hospital de Son Espases
Quina o quines titulacions té l'actual mestre industrial de
l'Hospital de Son Espases?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Envasos d'antidepressius
Quants envasos es varen vendre a les farmàcies de les Illes
Balears d'antidepressius? Quants envasos es varen subvencionar
pel sistema de salut públic? Se solAlicita informació dels anys
2009, 2010, 2011, 2012 i fins a 30 de juny de 2013.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Envasos d'analgèsics
Quants envasos es varen vendre a les farmàcies de les Illes
Balears d'analgèsics? Quants envasos es varen subvencionar pel
sistema de salut públic? Se solAlicita informació dels anys 2009,
2010, 2011, 2012 i fins a 30 de juny de 2013.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consums energètics de Son Espases
Quins han estat els consums energètics, detallats per
trimestre, des de l'obertura de l'HU Son Espases d'electricitat?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consums energètics de Son Espases, 2
Quines han estat les compensacions per trimestre per la
utilització d'energies alternatives, solar tèrmica i solar
fotovoltaica des de l'obertura de l'HU Son Espases?
Palma, a 29 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

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.
Llistes d'espera per a proves complementàries per hospitals
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de Formentera) i per a
prova complementària a dia 30 de novembre de 2013?
Palma, a 2 de desembre 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.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (I)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a 30
de novembre de 2013?
Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (II)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (V)

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

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

Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (III)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI)

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

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

Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV)
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, des de dia 1 de gener de
2013 a 30 de novembre de 2013?
Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de salut,
desglossada per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013
a 30 de novembre de 2013?
Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII)

Ginecòlegs/ginecòlogues a cada hospital públic (I)

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

Quants ginecòlegs/ginecòlogues hi ha a cada hospital públic
de la nostra comunitat autònoma, desglossats per hospitals, el
mes de novembre de 2013?

Palma, a 2 de desembre 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.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IX)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma que tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzat pel Servei de salut, desglossada per clínica privada,
des de dia 1 de gener de 2013 a 30 de novembre de 2013?
Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de desembre 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.
Ginecòlegs/ginecòlogues a cada hospital públic (II)
Quants ginecòlegs/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,
desglossats per hospitals, el mes de novembre de 2013?
Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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.
Ginecòleg/ginecòloga per a interrupcions voluntàries de
l'embaràs
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut el mes de
novembre de 2013?
Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 14912/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenament del Sr. Borja Rupérez, gerent d'IB3. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14992/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informe
PISA. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14993/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperació
dels doblers estafats a la ciutadania. (Mesa de 4 de desembre
de 2013).
RGE núm. 15000/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió
amb operadors turístics americans. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
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RGE núm. 15001/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Mesa de directors generals de turisme a les Illes Balears.
(Mesa de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 15016/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a finalitat de l'article 21 dels pressuposts. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15002/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de la seguretat a la xarxa ferroviària de Mallorca.
(Mesa de 4 de desembre de 2013).

RGE núm. 15017/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a relacions amb el Govern de l'Estat. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15003/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons per a
la formació d'empleats públics d'entitats locals. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
RGE núm. 15004/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a taxa de tractament de residus d'origen animal. (Mesa
de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 15005/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enquestes realitzades a residents i familiars de residències.
(Mesa de 4 de desembre de 2013).

Palma, a 4 de desembre 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.
Nomenament del Sr. Borja Rupérez, gerent d'IB3

RGE núm. 15006/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament del Pla director de residus. (Mesa
de 4 de desembre de 2013).

Sr. Vicepresident del Govern, quines raons dugueren a l'ens
públic d'IB3, quan vostè era el seu director general, a nomenat
el Sr. Borja Rupérez, gerent d'IB3?
Palma, a 2 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 15007/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni singular signat entre la Conselleria de Salut i la Creu
Roja. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 15008/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament a
entitats locals. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 15009/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell financer interinsular. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 15012/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Llei de comerç. (Mesa de 4 de desembre de 2013).

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.
Informe PISA
Creu la Sra. Consellera que amb el TIL es resoldran els
problemes detectats a l'informe PISA?

RGE núm. 15013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abandonament del càrrec de gerent de l'EPRTVIB. (Mesa de 4
de desembre de 2013).
RGE núm. 15014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatitzar l'atenció sanitària. (Mesa de 4 de desembre de
2013).
RGE núm. 15015/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ocupació del novembre a les nostres illes. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).

Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Recuperació dels doblers estafats a la ciutadania
Què ha fet el Govern de les Illes Balears per recuperar els
doblers estafats als ciutadans?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

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.
Fons per a la formació d'empleats públics d'entitats locals
Com gestionarà la Conselleria d'Administracions Públiques
els fons per a la formació d'empleats públics d'entitats locals per
a l'any 2014?

Reunió amb operadors turístics americans
Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la reunió
mantinguda amb els operadors turístics americans durant el
viatge commemoratiu de l'aniversari del naixement de fra
Juníper Serra?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Taxa de tractament de residus d'origen animal
Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori de la nova taxa de tractament de residus
d'origen animal (SANDACHS)?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Mesa de directors generals de turisme a les Illes Balears
Podria informar el Sr. Conseller de Turisme i Esports de la
reunió de la Mesa de directors generals de turisme a les Illes
Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Millora de la seguretat a la xarxa ferroviària de Mallorca
Quines actuacions porta a terme Serveis Ferroviaris de
Mallorca per a la millora de la seguretat a la xarxa ferroviària de
Mallorca?

Enquestes realitzades a residents i familiars de residències
Quina ha estat l'evolució en els darrers anys de les enquestes
realitzades a residents i familiars de les residències gestionades
pel Govern de les Illes Balears?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Desenvolupament del Pla director de residus

Consell financer interinsular

Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per saldar el deute històric que té amb
els consells insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera per
al desenvolupament del Pla director de residus?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del darrer
Consell financer interinsular celebrat el passat 3 d'octubre?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Conveni singular signat entre la Conselleria de Salut i la Creu
Roja
Com beneficiarà als pacients de la sanitat pública el conveni
singular signat entre la Conselleria de Salut i la Creu Roja?

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.
Llei de comerç
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, amb qui s'ha
treballat la redacció de la futura llei de comerç anunciada pel Sr.
President durant el debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
María Pilar Sansó i Ferrer.

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

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.
Abandonament del càrrec de gerent de l'EPRTVIB

Pagament a entitats locals
En quin estat es troba el pagament a entitats locals de la
comunitat autònoma en el marc del tercer mecanisme de
pagament a proveïdors?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quins varen ser
els motius que es varen alAlegar per explicar l'abandonament del
Sr. Francisco de Borja Rupérez del càrrec de gerent de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

7800

BOPIB núm. 127 - 5 de desembre de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

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

Privatitzar l'atenció sanitària
Sr. Conseller de Salut, creu que privatitzar l'atenció sanitària
garanteix una millor qualitat de servei?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Sr. President del Govern de les Illes Balears, es considera
satisfet amb el que el seu govern ha aconseguit per a les Illes
Balears del Govern de l'Estat que presideix Mariano Rajoy?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ocupació del novembre a les nostres illes
Com valora el Govern de les Illes Balears la creació
d'ocupació que s'ha produït el novembre a les nostres illes?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Finalitat de l'article 21 dels pressuposts
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, amb quina finalitat
s'ha introduït a l'articulat del projecte de llei de pressuposts per
a 2014 l'article 21?
Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Ordre de Publicació
RGE núm. 14740/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració
i redimensió de la plantilla del personal de cada ens públic, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14741/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració
i redimensió de la plantilla del personal i el "pedigrí polític",
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14742/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració
del sector públic instrumental, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 4 de desembre
de 2013).
RGE núm. 14743/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reestructuració
del sector públic instrumental, 2, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

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

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.

Reestructuració i redimensió de la plantilla del personal de cada
ens públic

Reestructuració del sector públic instrumental, 2

Sr. Gómez, quins criteris objectius ha utilitzat cada ens
públic per a la seva reestructuració i redimensió de la plantilla
del personal?

Sr. García, s'han utilitzat "pedigrís" polítics per
redimensionar el personal i confeccionar la RLT de cada ens del
sector públic instrumental?
Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 14739/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'una comissió no permanent d'investigació
sobre l'acomiadament de treballadors públics, pel procediment
d'urgència. (Mesa de 4 de desembre de 2013).

Reestructuració i redimensió de la plantilla del personal i el
"pedigrí polític"

Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Sr. Gómez, és cert que el Govern ha utilitzat "pedigrís"
polítics per seleccionar el personal afectat per la reestructuració
del sector públic instrumental?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 27 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Reestructuració del sector públic instrumental
Sr. García, per què el Govern no ha volgut explicar mai ni
al personal, ni als representants dels treballadors ni als grups
parlamentaris de l'oposició els criteris objectius utilitzats per
reestructurar el sector públic instrumental?
Palma, a 27 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses les darreres
publicacions sobre les presumptes filtracions de correus
electrònics de funcionaris de l'IDI, conseqüència de les quals
poden haver-se produït acomiadaments irregulars, el Grup
Parlamentari Socialista considera que és urgent esbrinar quins
són els fets.
Creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
l'acomiadament de treballadors públics
Hem tengut coneixement, pels mitjans de comunicació,
d’uns correus electrònics que s’han tramès entre si alts càrrecs
de l’Administració i del sector públic de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en els quals constaven noms i llinatges
d’empleats públics, fent constar la possible ideologia o afiliació
política d’aquests, alguns dels quals, a més, han estat
acomiadats amb posterioritat, dins l’execució del pla de
reestructuració del sector públic autonòmic, la qual cosa ha
posat en entredit l'objectivitat dels esmentats acomiadaments.
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Les dades filtrades poden significar que s’han produït fets
contraris a l’article 14 de la Constitució Espanyola, d’acord amb
el qual no hi pot haver discriminació per raons ideològiques; a
l’article 16 CE, d’acord amb el qual es garanteix la llibertat
ideològica i es prohibeix que s’obligui ningú a declarar sobre la
seva ideologia; i, a més, es pot haver atemptat també contra la
Llei de protecció de dades personals, d’acord amb la qual no es
poden fer públiques dades que facin referència a la ideologia de
les persones, això sense tenir en compte altres vulneracions del
dret públic, inclòs el dret penal, si s’escau.
La vulneració dels drets fonamentals dels empleats públics
és una falta molt greu, recollida a l’Estatut bàsic dels empleats
públics i a la Llei de funció pública autonòmica i suposa també
la vulneració dels punts 1 i 2 de l’article 31 de la Llei 4/2011, de
31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears, d’acord amb els quals:
"1. Les persones compreses en l’àmbit d’aplicació que
estableix l’article anterior han d’observar, en l’exercici de
les seves funcions, allò que disposen la Constitució
Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la
resta de l’ordenament jurídic, han de promoure el respecte
als drets fonamentals i a les llibertats públiques i han
d’ajustar les seves actuacions als principis ètics i de
conducta següents: objectivitat, integritat, neutralitat,
responsabilitat, credibilitat, imparcialitat, confidencialitat,
dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat,
austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de
l’entorn cultural i mediambiental i promoció de la igualtat
entre homes i dones.
2. Aquestes persones han de promoure els drets humans i les
llibertats dels ciutadans i de les ciutadanes i han d’evitar tota
actuació que pugui produir discriminació per raó de
naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social."
I precisament les persones a què fa referència l’article 30
(article anterior), els membres del Govern de les Illes Balears,
els alts càrrecs, el personal eventual i tot el personal que ocupi
qualsevol lloc de treball de naturalesa directiva de
l’administració autonòmica, sigui quina sigui la seva
denominació, el personal directiu, els òrgans directius i el
personal eventual dels ens que formen el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Així mateix interessa esbrinar la possible vulneració de la
legalitat vigent per part d’alts càrrecs que han tramès informació
sobre la ideologia d’empleats públics.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 14079/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a víctimes de la Talidomida, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14123/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a les compensacions i l'hostatge dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió
de Salut. (Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14738/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solució a la problemàtica del transport de l'alumnat
amb discapacitats, amb tramitació, pel procediment
d'urgència, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 4 de desembre de 2013).
RGE núm. 14833/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a abolició de la figura de l'alou, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 4 de
desembre de 2013).
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Atesa la gravetat dels fet exposats, el Grup Parlamentari
entén que és imprescindible la creació d’una comissió
parlamentària d’investigació sobre aquests.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una
comissió no permanent d’investigació per analitzar les
circumstàncies que han provocat l’acomiadament de tres
treballadores de l’IDI respecte de les quals alts càrrecs del
Govern i de l’entitat pública s’havien intercanviat correus
electrònics en els quals es feia referència a la ideologia
d’aquelles, com també d’altres treballadors de l’entitat.

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.
Víctimes de la Talidomida
El laboratori Alemany Grünenthal patentà la Talidomida el
1955. Dos anys després la va comercialitzar com un
tranquilAlitzant, però també es va usar per tractar les nàusees de
les dones embarassades. Es va vendre a nombroses països,
inclòs l’Estat espanyol.
L’any 1959 investigadors de la clínica universitària
d’Hamburg varen començar a investigar els nombrosos casos de
malformacions que s’estaven produint, fins que es va concloure
que la Talidomida era la responsable de nombroses
malformacions que es produïren durant la gestació.
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L’any 1961 es va retirar progressivament. A l’Estat espanyol
la retirada no es va fer efectiva fins l’any 1962.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

L’any 1971 la companyia farmacèutica va indemnitzar les
persones alemanyes afectades.
A l’Estat Espanyol el conjunt de ciutadans i ciutadanes
afectat per aquest producte es constituí en associació de
víctimes de la Talidomida (AVITE). Després de molts d’anys
de reivindicació varen aconseguir que l’any 2010 el Govern de
l’Estat espanyol, a través de l’Institut de Salut Carles III,
reconegués que la seva discapacitat era conseqüència del
consum de Talidomida per part de les seves mares quan estaven
embarassades. Aquest reconeixement els permetia interposar
una denúncia contra l’empresa farmacèutica esmentada.
AVITE va demandar l’empresa. Finalment, el novembre de
2013 es va conèixer la sentencia judicial que obligava el
laboratori alemany Grünenthal a indemnitzar els afectats pel
fàrmac i reconeguts com a víctimes.
Però els afectats per aquesta situació residents a les Illes
Balears no podran rebre la indemnització com a víctimes de l’ús
de la Talidomida, perquè no han estat reconegudes com a
tals. Les raons del no-reconeixement com a víctimes són
diverses, però totes de caràcter administratiu.
La sentencia del Jutjat de primera instància numero 90 de
Madrid és una sentència que obre moltes portes a possibles
futures indemnitzacions.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears celebra la sentència del
Jutjat de primera instància numero 90 de Madrid, com una
primera i important passa per reconèixer les persones amb
minusvàlua provocada per el consum de Talidomida com a
víctimes d’una mala comercialització d’un producte
farmacèutic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, amb un temps màxim de 30 dies, totes
i tots els afectats de l’ús de la Talidomida; a valorar i acordar
amb ells una estratègia perquè puguin ser reconeguts com a
víctimes d’aquest fàrmac i que puguin en un futur ser
beneficiaris d’una indemnització econòmica per les dificultats
que ha suposat patir aquesta minusvàlua.

Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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.
Les compensacions i l'hostatge dels usuaris del Servei de Salut
de les Illes Balears
En aquests moments la dieta d'un pacient en tractament
ambulatori i del seu acompanyant és de 7 euros per dia i
persona. Aquest és només un exemple que la regulació i
l'aplicació de l'actual sistema de compensació per desplaçament
de malalts i acompanyants és insuficient, especialment si tenim
en compte el retard en la posada en funcionament d'una
residència vinculada al mateix hospital de Son Espases.
Les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei
de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària es
regeixen per l’ordre de la Conselleria de Salut i Consum de dia
19 de gener de 2011.
Per altra banda, l'Hospital de Son Espases, ubicat a
Mallorca, és l'hospital de referència de tota la comunitat
autònoma i, per tant, també de les illes de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera. Això vol dir que els ciutadans d'aquestes illes
han de tenir les mateixes oportunitats -i uns costs equiparablesals de la resta de la comunitat autònoma, i han de disposar de
recursos específics per tal que la qualitat de la seva atenció
sanitària sigui l'adequada. En aquest sentit el tema de
l'acompanyament i de l'allotjament en tractaments de curta i
llarga durada són fonamentals. És per açò que des de les
associacions de malalts es demana una residència per donar
hostatge a pacients i/o acompanyants que, en aquests moments,
pot ser perfectament i temporalment suplantada per una borsa
de pisos, adaptats per a les mateixes necessitats i gestionats per
la Conselleria de Salut.
El Grup Parlamentari MÉS presenta una proposta de
resolució perquè el Govern de les Illes Balears reguli les
compensacions per desplaçament amb una nova ordre que
contempli nous criteris pel que fa als punts 2, 3 i 4 de l’article
1 de l’Ordre 1322 de la Conselleria de Salut i Consum, de dia
19 de gener de 2011.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar l’ordre vigent que regula les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, d’acord
amb els següents criteris i quantitats mínimes:
1.1. S’estableix una dieta per al pacient no hospitalitzat, i
per a l’acompanyant (tant de pacient hospitalitzat, com amb
tractament ambulatori o de consulta mèdica), per persona i
dia. Mínim 14 euros.
1.2. S’estableix una dieta amb pernoctació per al pacient no
hospitalitzat (consulta mèdica o tractament ambulatori) i per
a l’acompanyant, per persona i dia. Mínim 50 euros. La
dieta amb pernoctació no es condicionarà a la presentació de
factura o altre justificant.
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1.3. S’estableix el concepte de desplaçament dins l’illa, per
viatge. Mínim 24 euros a Palma, i 34 euros a la península.
1.4. S’estableix l’obligació per part de l’Ibsalut de fet efectiu
el pagament de les compensacions esmentades en un termini
màxim de 3 mesos. En cas contrari s’incorporaran interessos
de demora.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar i consensuar amb les associacions de
malalts una residència vinculada a l'Hospital de Son Espases per
a l'hostatge de pacients i/o acompanyants de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera, en tractaments de curta i llarga durada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en el pressupost de la CAIB de 2014 una
partida de 500.000 euros per escometre l'inici de la creació
d'una residència vinculada a l'Hospital de Son Espases, per a
pacients i/o acompanyants, del Servei de Salut de les Illes
Balears.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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 de Cultura, Educació
i Esports.

Les retallades dels ajuts a les associacions de l’àmbit
sociosanitari han fet augmentar les dificultats d’aquest segment
de la població de les Illes Balears.
L’alumnat amb discapacitat profunda escolaritzat als nostres
centres educatius realitza, durant l’horari lectiu, tota una sèrie
d’activitats que es duen a terme fora del centre, que formen part
del seu currículum regular i que no es poden considerar en cap
cas com a activitats extraescolars.
Aquestes activitats requereixen transport escolar.
Fins ara, a l’illa d’Eivissa, l’associació que ha gestionat el
transport per a alumnat amb discapacitats profundes, durant
l’horari lectiu, ha estat la Creu Roja, que ha hagut de deixar de
prestar aquest servei a causa de la manca de finançament. Es
necessiten 17.000 euros per poder prestar aquest servei en les
condicions adequades.
A Eivissa hi ha més de trenta alumnes amb discapacitat
profunda que necessiten aquest servei. Mentrestant, el Govern
de les Illes Balears i el consell insular d’Eivissa no es posen
d’acord sobre qui ha de garantir aquest transport, de manera que
hi ha alumnes als quals fa dos mesos que no realitzen activitats
que són part de la seva formació perquè no compten amb aquest
transport durant l’horari lectiu.
La Creu Roja s’ha compromès a reimplantar el servei fins
dia 1 de gener de 2014. En aquesta data, si ningú no ha assumit
el pressupost que es requereix, el problema es mantindrà. S’ha
creat, idò, amb aquesta manca d’assumpció de responsabilitats,
una situació d’incertesa, que, de moment, no ha estat dissipada.
Per tots aquests motius, presentam la següent
Proposició no de llei

Motivació del procediment d'urgència: Més de trenta
alumnes d’Eivissa amb discapacitats profundes, que requereixen
transport escolar per poder realitzar, en hores lectives, el seu
currículum escolar, s’han vist afectats per la manca de
finançament d’aquest transport, que corre a càrrec de la Creu
Roja. La Creu Roja ha acceptat de reprendre el transport fins dia
1 de gener de 2014. Com que hi ha una data clara de represa del
problema, entenem que aquesta PNL s’hauria de tramitar per la
via d’urgència.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trobar una solució el més aviat possible per tal que l’1
de gener de 2014 el transport escolar per a alumnat amb
discapacitats profundes, a l’illa d’Eivissa, en hores lectives,
estigui solucionat.
Palma, a 26 de novembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Solució a la problemàtica del transport de l’alumnat amb
discapacitats
Exposició de motius

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La crisi econòmica en què encara es troba la nostra part del
món, de manera generalitzada, ha afectat de manera especial les
persones amb menys recursos, és a dir, els sectors més
desfavorits de la nostra societat.
Entre aquests sectors hi trobam, de manera ben clara, el
colAlectiu d’alumnes afectats per algun tipus de discapacitat
profunda. Ells assumeixen una condició especial i les seves
famílies han de fer front a tota una sèrie de dificultats
específiques derivades de la qüestió de la discapacitat.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Abolició de la figura de l'alou
El debat sobre l'abolició dels alous és històric i recurrent.
Ara, una iniciativa social, que ha recollit el suport de 12.377
signatures (RGE 14763/2013 d'aquest parlament, de 28 de
novembre), és la que ha posat de manifest l'ampli suport popular
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a la desaparició d'aquesta mòmia jurídica, la qual cosa expressa
que el moment és madur per adoptar aquesta decisió.
Hem de convenir que la idea moderna de propietat colAlideix
amb l'anacronisme feudal de la distinció entre “domini directe”
i “domini útil”, per això instituts com el lluïsme o la fadiga
associats als alous són percebuts com a injusts.
Com afirmava el Bisbe Nadal a les Corts de Cadis, fa 200
anys: “...en los contratos de enfiteusis y de compra y venta, en
que hay real y verdadera traslación de dominio (a mi corto
entender indivisible) quiera hacerse separación entre dominio
útil y directo, quedando este a favor de uno, y aquel al de otra
persona, no lo comprendo. Esto no es más que un puro efecto
de feudalismo, una sutileza y un sofisma de los antiguos
jurisconsultos romanos, y de sus secuaces, para perpetuar en
cierto modo el vasallaje y la esclavitud. Pido, los extinga V.
M., para siempre como injustos”.
Avui, a més, xoca amb les normes constitucionals i el dret
comunitari pel que fa a la lliure circulació de béns o en defensa
dels consumidors contra clàusules abusives.
La regulació de la Llei 3/2010, de 7 de juny, va ser un avanç,
però resulta insuficient. Les exigències registrals que imposa
limitaran el nombre d'alous supervivents, però avui sembla
arribat el moment de la completa abolició de la figura dels
alous, com també la dels censos emfitèutics a perpetuïtat,
l'emfiteusi només hauria d'admetre's amb límits temporals
precisos, inclòs el seu caràcter vitalici, amb un màxim legal que
podria tenir com a referència la prescripció adquisitiva o el de
les concessions administratives.
Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears encomana a la Comissió
Assessora de Dret Civil de les Illes Balears l'elaboració d'una
proposta d'abolició de les figures de l'alou i els cens emfitèutic
a perpetuïtat, preveient, si escau, les normes transitòries per als
alous i censos vigents a fi que en cap cas l'abolició no comporti
responsabilitats patrimonials de l'Administració Pública.
Palma, a 28 de novembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4022/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXVI).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa l'acreditació competències professionals. Es cancelAla
l'aportació econòmica autonòmica per a l'acreditació de
competències professionals i quina documentació la justifica?
Per al 2012 no es va cancelAlar l'aportació econòmica
autonòmica per a l'acreditació de competències per l'experiència
professional o vies no formals de formació. Es va assignar una
quantitat de 25.000.000i, que una vegada instrumentalitzada
en un projecte d'inversió, es va transferir al Centre Integrat de
Formació Professional Joan Taix, per tal d'implementar el
procediment d'acreditació de la qualificació professional de
Serveis per al control de plagues adreçat a 50 candidats, que es
du a terme durant aquest any 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4029/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXVIII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny).
El pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió dels premis. Es cancelAla la dotació dels
premis acadèmics, com el de batxillerat i el d'ESO i quina
documentació la justifica?
La quantitat econòmica d'estalvi aproximada és de 30.000i,
la xifra varia segons la quantitat d'alumnes premiats. La
documentació que fa referència a aquesta cancelAlació es troba
al BOIB núm. 123 de dia 16 d'agost de 2011.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4091/12, presentada per l'Hble.
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXVI). (BOPIB núm. 49, d'1 de
juny).
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El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha
valorat i/o estudiat els motius, estalvi i/o disminució de la
despesa de mesures alternatives a l'acreditació competències
professionals. Es cancelAla l'aportació econòmica autonòmica
per a l'acreditació de competències professionals?

places. Igualment, ha augmentat el nombre de places
adjudicades en la primera fase del procés en més de 1100
places, la qual cosa ha fet disminuir el nombre de solAlicitants en
llista d'espera en 321 persones.
Aquesta comparativa ve referida al curs 2011-2012 respecte
al 2012-2013 en el qual ja va ser gestionat aquest procés pel nou
equip de la conselleria.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Per al 2012 no es va cancelAlar l'aportació econòmica
autonòmica per a l'acreditació de competències per l'experiència
professional o vies no formals de formació.

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

Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 3133/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a atenció
psicològica en emergències. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

D)
A la Pregunta RGE núm. 1483/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CEIP Miquel
Duran i Saurina d'Inca (XII). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).
Quan té previst pagar el Pla de millora i Programa d'èxit
escolar al CEIP Miquel Duran i Saurina, d'Inca, corresponent
als anys 2011 i 2012?

Té intenció el Govern de reprendre el servei d'atenció
psicològica en emergències?
El Govern de les Illes Balears no ha deixat de prestar el
servei d'assistència psicològica a les víctimes d'emergències.
Aquest servei es presta per la cadena assistencial mèdica del
Servei de Salut que és qui valora la situació i determina, si n'és
del cas, el tractament o suport que s'ha de prestar.
Palma, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

El pagament corresponent al 2011 es va fer el dia 5 de març
de 2013. La previsió de pagament de la quantitat corresponent
al 2012 no és competència d'aquesta Conselleria, sinó que és
competència de la Tresoreria de la CAIB.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1975/13 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
matriculacions als centres de formació professional. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quin és el nombre de persones que han formalitzat
solAlicitud però no s'han pogut matricular als centres de
formació professional per al curs 2012/2013?
L'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de
dia 7 de juny de 2012 regula el procediment d'admissió i de
matriculació als mòduls obligatoris dels programes de
qualificació professional inicial i als cicles formatius de
formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en
règim d'ensenyament presencial als centres educatius de les Illes
Balears i desenvolupada posteriorment amb la seva respectiva
resolució anual.
Aquesta ordre i la resolució anual indiquen aspectes tals com
el procés d'admissió, matriculació, calendari, comissió de
garanties, etc. El procediment establert en la normativa va
encaminat a garantir un sistema d'admissió transparent i
d'optimització de les places de formació professional als centres
sostinguts amb fons públics.
El nombre de places ofertes ha augmentat del curs
2011/2012 al 2012/2013 en un 5,9% passant de 6776 places
ofertes a 7176, és a dir, un augment en termes absoluts de 400

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4808/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Decret
15/2013, de tractament integrat de les llengües. (BOPIB núm.
99, de 17 de maig).
En relació a l'article 20.1 del Decret 15/2013, de 19 d'abril,
pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als
centres docents no universitaris de les Illes Balears, la religió
i l'assignatura alternativa a la religió, es consideren àrees o
matèries no lingüístiques?
Els ensenyaments de religió (catòlica o qualsevol altra
confessió) o d'història i cultura de les religions són àrees o
matèries d'acord amb el que s'estableix al Decret 67/2008 a la
seva Disposició addicional primera. Tenen currículums (els de
les distintes confessions els estableix la jerarquia eclesiàstica
corresponent) i la d'història i cultura de les religions l'estableix
l'Estat al RD 1631/2006)i s'avaluen. L'alternativa a la religió no
té currículum, ni s'avalua, per la qual cosa, consideram que no
és una àrea o matèria.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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H)

I)

A la Pregunta RGE núm. 4994/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias , relativa a resultats
seccions europees. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 5762/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acords
amb organitzacions sindicals (IV). (BOPIB núm. 102, de 7 de
juny de 2013).

Quina valoració fa el Govern de les Seccions Europees i
quina resultats ha dat a 6è de primària o 4 d'ESO amb una
secció Europea?
El programa de seccions europees es va iniciar el 2005. El
2009 es va publicar l'Ordre de la consellera que regula el
programa. Fins al curs 2010-11 hi havia una convocatòria anual
perquè s'hi adherissin nous centres. La participació a
l'experiència és per curs escolar. Pel que fa a la participació, hi
ha un total de 166 centres de primària, secundària, concertats i
públics que formen part del programa en les etapes educatives
següents:

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, sobre quines
matèries a negociar amb el Govern no ha assolit acords amb
les organitzacions sindicals durant aquesta legislatura?
La Conselleria d'Administracions Públiques ha negociat amb
les organitzacions sindicals, totes aquelles matèries que han
d'ésser objecte de negociació d'acord amb el que estableix
l'article 37 de l'Estatut de l'Empleat Públic.
Marratxí, 2 de setembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Per etapes educatives: 116 centres de primària, 57 de
secundària, 10 de batxillerat i 3 de formació professional.
Ordre de Publicació
Per illes: 120 centres a Mallorca, 13 a Menorca, 22 a Eivissa, 1
a Formentera. 5 centres imparteixen matèries no lingüístiques
en francès. La resta ho fan en anglès. El curs escolar 2012-2013
va continuar en els centres que formen part d'aquest programa,
però sense noves adhesions perquè no hi va haver convocatòria.
El Pla pilot d'Educació Plurilingüe va ser el nou programa que
substituït al programa de Seccions Europees. No hi va haver
partida pressupostària per al Programa de Seccions Europees el
crus 2012-13, però el professors d'aquests centres es varen
poder beneficiar d'activitats de formació en metodologia AICLE
incloses en el pla de formació inicial i contínua dels professors
de centres del Pla Pilot d'Educació Plurilingüe. Cursos a la CA
i a l'estranger per a professors de primària i secundària de
llengua anglesa, alemanya i francesa. Es va publicar una
convocatòria adreçada als professors de primària i secundària de
les Illes Balears. Com a objectiu es contempla la intenció de
millorar el nivell de competència oral en la llengua estrangera
dels professors de llengua estrangera i dels professors de
matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
Els resultats generals dels grups, presentats com a mitjana han
estat molt satisfactoris. D'altra banda, els resultats acadèmics de
les llengües catalana i castellana també són satisfactoris encara
que estan per sota dels resultats de l'anglès. Així mateix, tant la
llengua catalana com la castellana es presenten en un sistema
molt similar, intentant treballar paralAlelament els continguts.
Pel que fa a la llengua anglesa, el sistema en què es presenta és
bàsic i motivador per als alumnes i no ha de sorprendre que les
notes siguin lleugerament millors.
La coordinació entre els professors de matèria i el professorat de
llengua estrangera ha estat molt favorable, cal exposar que el
professorat de matèria ha estat el mateix que el professorat de
la llengua estrangera, la qual cosa ha contribuït de manera
important a aquest fet.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps Bosch.

J)
A la Pregunta RGE núm. 6463/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants
amb una alimentació deficient. (BOPIB núm. 103, de 14 de
juny).
Quins indicadors es fan servir per poder afirmar que no hi
ha hagut cap cas d'infants amb una alimentació deficient?
A dia d'avui, en els diferents serveis que aquesta Conselleria
posa a l'abast dels ciutadans de les Illes Balears per fer les
oportunes comunicacions, queixes o denúncies referents a
infants amb una alimentació deficient, no s'han enregistrat casos
en aquest sentit.
La consellera va solAlicitar un informe a l'ODDM sobre
aquest tema, la conclusió del qual és que no hi ha menors en
situació de desnutrició per causes econòmiques. Per arribar a
aquesta conclusió, es van solAlicitar les dades a 497 centres
escolars, dels quals van contestar 202; a l'Ibsalut, i a tots els
ajuntaments de Balears, concretament a l'Àrea de Serveis
Socials d'aquests amb els següents indicadors: Nombre de
casos detectats de "desnutrició" entre els seus alumnes, edats
dels menors, actuacions empreses des del centre i suggeriments
o observacions que ens volguessin trametre.
Palma, 23 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 6467/13 i 6468/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives
a deficient alimentació entre alumnes i entre infants. (BOPIB
núm. 103, de 14 de juny).
A causa de l'extensió, les respostes queden dipositades al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.
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Ordre de Publicació

i poder millorar d'aquesta forma la seva competència en aquesta
llengua.

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

A les Preguntes RGE núm. 6596/13 i 6597/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
aplicació de la Llei de promoció de l'autonomia personal i
atenció a la dependència a la nostra comunicat per cadascuna
de les Illes (I i II). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny).

Ordre de Publicació
P)

A causa de l'extensió i les característiques, la resposta
queda dipositada al Registre General de la cambra i es pot
consultar a la web GTP.

A la Pregunta RGE núm. 6740/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a Centre Es
Fusteret, Maig 2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de
2013).

Ordre de Publicació

Quants de menors han estat ingressats el mes de maig de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?.
Detall per setmana.

M)
A la Pregunta RGE núm. 6649/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions per baixa d'IT (III). (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).
Quantes persones amb relació funcionarial de carrera, han
tengut una reducció de retribucions a la nòmina de personal
docent, per baixa d'IT, des que es va adoptar la mesura de
reducció, fins a juny de 2013?
815 persones.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació

1a setmana de l'1 al 5, 2a setmana del 6 al 12, 3a setmana del 13
al 19, 4a setmana del 20 al 26:
Internament en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana: 0
Internament en règim obert: 0
5a setmana del 27 al 31:
Internament en règim semiobert: 1
Permanència de cap de setmana: 0
Internament en règim obert: 0
Total:
Internament en règim semiobert: 1
Permanència de cap de setmana: 0
Internament en règim obert: 0

N)
Palma, 24 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

A la Pregunta RGE núm. 6650/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions, per baixa d'IT (IV). (BOPIB núm. 104, de 21
de juny de 2013).
Quantes persones amb relació funcionarial interina, han
tengut una reducció de retribucions a la nòmina de personal
docent, per baixa d'IT, des que es va adoptar la mesura de
reducció, fins a juny de 2013.
362 persones.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 6824/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència. Beneficiaris del programa d'assistent personal.
(BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Quantes persones s'han beneficiat del Programa d'assistent
personal a persones en situació de gran dependència durant
l'any 2012?. Especificar nombre de persones, mesos de l'any
que s'han beneficiat.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 6720/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a TIL 4.
(BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Fa comptes el Govern promoure iniciatives per socialitzar
l'ús de l'anglès com ara la possibilitat de veure pelAlícules en
versió original sense subtitular (d'entrada a IB3 on l'elecció de
llengua és nulAla)?
Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ja
s'han iniciat els contactes amb IB3 per tal de poder oferir als
ciutadans de les Illes Balears, alumnes i docents inclosos, la
possibilitat de seguir part de la programació en llengua anglesa

A l'any 2012 no teníem cap programa d'assistent a persones
en situació de gran dependència. El programa d'assistent a
persones en situació de gran dependència que contempla la Llei,
no hi era en el catàleg de prestacions de dependència de la
CAIB.
Palma, 23 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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R)
A les Preguntes RGE núm. 7330/13 a 7333/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
denúncies contra la SFM i Multes a la SFM (I a III). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quantes denúncies ha fet la inspecció de treball contra la
SFM? Ha imposat la inspecció de treball multes a SFM? De
quin import? Per quina causa?

•

•

•

Hi ha hagut dues denúncies a la Inspecció de Treball:
Dia 11 de juny de 2013 va ésser notificada a SFM acta
d'infracció de la Inspecció de Treball per al qual proposa la
imposició d'una sanció. SFM ha fet les alAlegacions
pertinents a aquesta acta d'infracció.
Dia 11 de juny de 2013 ens va arribar Acta d'infracció de la
Inspecció de Treball per al qual proposa la imposició d'una
sanció per import de 3.751i.
Dia 28 de juny de 2013 SFM ha presentat escrit
d'alAlegacions a aquesta acta d'infracció, del qual encara no
hem rebut contestació.
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la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I i II).
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Relació de les persones que han solAlicitat la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut
una reducció voluntària del complement específic, a l'empara
de la Disposició addicional dissetena del Decret llei 10/2012,
de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de
juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la Comunitat Autònoma de les IIles Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les entitats
vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència,
des que va començar a vigir del Decret llei, fins a juny de
2013?
Cap.
Palma, 25 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
Ordre de Publicació
U)
Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 7361/13 i 7369/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Família i Serveis Socials (I i II). (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària
del complement específic, a l'empara de la Disposició
addicional dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les IIles Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials, des que va començar
a vigir del Decret llei, fins a juny de 2013? Relació d'aquestes
persones.

A la Pregunta RGE núm. 7397/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar , relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (I). (BOPIB núm. 107, de 12
de juliol de 2013).
Quantes persones amb relació funcionarial de carrera, han
solAlicitat la reducció voluntària del complement específic, a
l'empara de la Disposició addicional dissetena del Decret llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la Comunitat Autònoma de les IIles Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de personal docent, des que va
adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?
Cinc és el nombre de persones que han solAlicitat la reducció
del complement específic.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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, no és aplicable al personal laboral al servei del sector
públic instrumental.

Ordre de Publicació
V)

Palma, 19 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

A la Pregunta RGE núm. 7398/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (II). (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).

Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 7380/13 i 7388/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a

Quantes persones amb relació funcionarial interina, han
solAlicitat una reducció voluntària del complement específic, a
l'empara de la Disposició addicional dissetena del Decret llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
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i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la Comunitat Autònoma de les IIles Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a la nòmina de personal docent, des que es va
adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?
Són dues persones que han solAlicitat la reducció del
complement específic.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 7409/13, 7410/13 i 7411/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a reducció voluntària del complement
específic a la Conselleria de Salut (I, II i III). (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).
Quantes persones amb contractació laboral, amb relació
funcionarial de carrera i amb relació funcionarial interina,
han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic, a l'empara de la Disposició addicional dissetena del
Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives per a la reducció del dèficit
públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat a la nòmina de l'Ib-salut, des que es
va adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 7413/13 a 7416/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (V a VIII). (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).
Quantes persones amb relació de personal estatutari interí
o temporal, han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic, a l'empara de la Disposició addicional
dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i
s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat
pressupostària i fomentar la competitivitat a la nòmina de l'Ibsalut, des que es va adoptar la mesura de reducció, fins a juny
de 2013?
Relació de les persones amb contractació laboral, amb
relació funcionarial de carrera i amb relació funcionarial
interina que, han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic, a l'empara de la Disposició addicional
dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i
s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat
pressupostària i fomentar la competitivitat a la nòmina de l'Ibsalut, des que es va adoptar la mesura de reducció, fins a juny
de 2013?
No hi ha cap persona.

Cap persona.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 7412/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut
(IV). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quantes persones amb relació de personal estatutari fix,
han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic, a l'empara de la Disposició addicional dissetena del
Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives per a la reducció del dèficit
públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat a la nòmina de l'Ib-salut, des que es
va adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?
Dues persones.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7417/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria de Salut
(IX). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Relació de les persones amb relació de personal estatutari
fix, que han solAlicitat una reducció voluntària del complement
específic, a l'empara de la Disposició addicional dissetena del
Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives per a la reducció del dèficit
públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat a la nòmina de l'Ib-salut, des que es
va adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?
Us comunic que les persones són:
Mateu Mesquida Mas.
María del Carmen Ligero Jiménez.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 7418/13 a 7427/13 i 7429/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a compatibilitat amb una altra activitat a
la Conselleria de Salut (I a XI). (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).
Relació de les persones amb relació de personal estatutari
interí o temporal, amb contractació laboral, amb relació
funcional de carrera, amb relació funcionarial interina i amb
relació de personal estatutari fix o personal estatutari interí o
temporal que han solAlicitat la compatibilitat per dur a terme
una altra activitat després d'haver obtingut una reducció
voluntària del complement específic, a l'empara de la
Disposició addicional dissetena del Decret llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny,
de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat a la
nòmina de l'Ib-salut, des que es va adoptar la mesura de
reducció, fins a juny de 2013? Relació de les persones amb
contractació laboral, amb relació funcionarial de carrera, amb
relació funcionarial interina, amb relació de personal
estatutari fix i amb relació funcionarial de carrera, que han
obtingut la compatibilitat per dur a terme una altra activitat
després d'haver obtingut una reducció voluntària del
complement específic, a l'empara de la Disposició addicional
dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i
s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat
pressupostària i fomentar la competitivitat a la nòmina de l'Ibsalut, des que es va adoptar la mesura de reducció, fins a juny
de 2013? Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació funcionarial
de carrera que han tingut una reducció voluntària del
complement específic, a l'empara de la Disposició addicional
dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i
s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat
pressupostària i fomentar la competitivitat a la nòmina de l'Ibsalut, des que es va adoptar la mesura de reducció, fins a juny
de 2013?
No hi ha cap persona.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 7430/13 a 7433/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reducció voluntària del complement específic a la
Conselleria de Salut (XII i XV). (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).
Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones amb relació laboral, a
persones amb relació funcionarial interina, a persones amb
relació de personal estatutari fix i a persones amb relació de
personal estatutari interí o temporal que han tingut una
reducció voluntària del complement específic, a l'empara de la
Disposició addicional dissetena del Decret llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny,
de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat a la
nòmina de l'Ib-salut, des que es va adoptar la mesura de
reducció, fins a juny de 2013?
No s'ha fet cap reintegrament.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7592/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de juny als hospitals públics i fundacions? Se solAlicita
s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Hospital Son Espases: 1.821
Hospital Son Llàtzer: 1.105
Hospital Manacor: 699
Hospital Comarcal d'Inca: 437
Hospital Mateu Orfila: 406
Hospital Can Misses: 729
Hospital Formentera: 27
Total: 5.224
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 7613/13 a 7615/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a llits tancats o bloquejats els mesos de maig, juny i juliol de
2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol).
Quin són els llits tancats o "bloquejats" a data 1 de maig,
1 de juny i 1 de juliol de 2013? Se solAlicita relació detallada
dels hospitals públics.
Maig 2013
HUSE 830
HSLL
HM
HCIN
HGMO
HCM
HFO
Juny 2013
HUSE 830
HSLL
HM
HCIN
HGMO
HCM
HFO
Juliol 2013

HUSE 830
HSLL
HM
HCIN
HGMO
HCM
HFO

Llits
instalAlats
55
426
209
165
144
199
12

Llits
tancats

21
9
17
6
10
0

Llits
instalAlats

Llits
tancats

Llits
tancats
Hospital Son Espases
Hospital Son Llàtzer

28
7
11
7
7
0

2010
30
5

2011
41
20

2012
27
5

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7751/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a activitats
mínimes en matèria de coneixement de l'idioma, habitatge o
acolliment. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Té previst el Govern de les Illes Balears qualque estratègia
que permeti mantenir als nostres ciutadans que han hagut
d'abandonar la seva residència per motius econòmics o
laborals, unes activitats mínimes en matèria de coneixement de
l'idioma, habitatge o acolliment?

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 7616/13 a 7618/13, presentada
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa
a quiròfans tancats o bloquejats els mesos de maig, juny i juliol
de 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol).
Quins són els quiròfans tancats o "bloquejats" a dia 1 de
maig, 1 de juny i 1 de juliol de 2013? Se solAlicita relació
detallada dels hospitals públics.
juny
1
0
0
0
0
0
1

2009
39
0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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abril maig
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7621/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factor risc
del càncer de mama hereditari. (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol).

Els hospitals que disposen de la realització d'aquests estudis
són:

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Quiròfans tancats
Hospital Son Espases
Hospital Son Llàtzer
Hospital de Manacor
Hospital d'Inca
Hospital Mateu Orfila
Hospital Can Misses
Hospital Formentera

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Quantes dones s'han fet la investigació genètica motivada
per la detecció de possible factor de risc de patir càncer
hereditari de mama i/o ginecològic? Se solAlicita la informació
detallada dels següents anys 2009, 2010, 2011, 2012, a 1 de
juliol de 2013.

21
13
14
11
14
0

Llits
instalAlats
58
426
209
165
144
199
12

426
209
158
144
199
12

* Dades referides a dia 1 de cada mes.

juliol
7
4
0
0
0
1
1

La Conselleria de Família i Serveis Socials no té activitats
específiques mínimes en matèria de coneixement de l'idioma,
habitatge o acolliment per als ciutadans que han hagut
d'abandonar la seva residència per motius econòmics o laborals.
No obstant això, la Conselleria de Família i Serveis Socials
disposa de línies d'ajudes per als colAlectius amb necessitats
especials dins de l'àmbit dels serveis socials i segons les seves
competències.
Palma, 23 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
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GEIBSAU: S’ha abonat indemnització a 4 persones.

AI)
A les Preguntes RGE núm. 7782/13, 7800/13, 7809/13,
7818/13, 7827/13, 7836/13 i 7867/13, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials, 3 a 8 i 11. (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 la Conselleria de Família i Serveis Socials, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, han
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?
Relació d'aquestes persones. Quantes sentències dels Jutjats
Socials i de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cadascuna de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que han posat recurs
per acomiadament davant la jurisdicció social? Relació de les
sentències de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears. Quina quantia total ha suposat
l'abonament d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris
sense haver anat a fer feina, a conseqüència dels
acomiadament o finalitzacions de la relació laboral a cada una
de les entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis
Socials, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013?
El control d'accés a les actuacions judicials correspon al
secretari judicial de l'òrgan judicial davant el qual es tramita el
procediment, que és qui té atribuïda la facultat de resoldre i
materialitzar aquest accés, ponderant en cada cas, l'interès
adduït pel solAlicitant i els drets fonamentals en joc.
El grau d'accessibilitat a les actuacions judicials en curs
varia en funció de factors com ara la legitimitat del solAlicitant,
l'abast objectiu de l'accés, la finalitat del tractament, la fase
processal de les actuacions, el tipus de procediment, la titularitat
de l'arxiu i, en tot cas, de la ponderació que realitzi el
responsable o encarregat del tractament dels valors
constitucionalment protegits en conflicte.
Palma, 19 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Marratxí, 4 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 7907/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques, 16. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantia individualitzada per persona de les
indemnitzacions per acomiadament o per finalització de la
relació laboral que han percebut les persones acomiadades o
que han finalitzat la seva relació laboral a cadascuna de les
entitats vinculades a la Conselleria d’Administracions
Públiques, des que començà la legislatura fins a 30 de juny de
2013, com a conseqüència d’una sentència o resolució judicial.
EBAP: Cap
GEIBSAU: S’ha abonat indemnització a 4 persones.
Marratxí, 4 de setembre de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 7916/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques, 17. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantia individualitzada per persona de les
indemnitzacions per acomiadament o per finalització de la
relació laboral que han percebut les persones acomiadades o
que han finalitzat la seva relació laboral a cadascuna de les
entitats vinculades a la Conselleria d’Administracions
Públiques, des que començà la legislatura fins a 30 de juny de
2013, sense que fos conseqüència d’una sentència o resolució
judicial.
EBAP: Cap
GEIBSAU: Cap.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7843/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques, 10. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Marratxí, 23 d'agost de 2013.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Relació de les persones a les quals s’ha abonat una
indemnització per acomiadament o per finalització de la
relació laboral a cadascuna de les entitats vinculades a la
Conselleria d’Administracions Públiques, des que començà la
legislatura fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la
indemnització abonada.

Ordre de Publicació
AM)
A les Preguntes RGE núm. 7970/13 a 7976/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
places de centres de dia i residencials de Sant Lluís, d'Alaior,
de Ferreries, d'Es Mercadal, d'Es Migjorn, d'Es castell i de
Maó. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

EBAP: Cap persona ha percebut cap indemnització per haver
estat acomiadada o per finalització de la seva relació laboral a
l’EBAP.

Quan signarà el conveni amb l’Ajuntament de Sant Lluís,
d'Alaior, de Ferreries, d'Es Mercadal, d'Es Migjorn, d'Es
Castell i de Maó pel finançament i funcionament de places de
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centre de dia i residencials per a persones dependents
corresponent al 2013?
Aquests convenis estan finalitzant el seu procés
administratiu i de fiscalització. Una vegada finalitzat es
procedirà a la signatura.
Palma, 22 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 7998/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració d'IBISEC (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública IBISEC durant l’any 2012, detallat per
reunió.
Consell d’administració de 9/02/12.
Assistents membres (estatutaris):
- Rafael Ángel Bosch i Sans, president.
- Marta García Noguera, secretària.
- Maria de las Mercedes Celeste Palmero, directora general de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, i
vicepresidenta de L’IBISEC.
- Isabel Cerdà Moragues, directora general de Cultura i
Joventut.
- Miguel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.
- Ana M. García Serrano, directora general de Contractes,
Concessions administratives i Obres Públiques.
- Salvadora Ginard Martínez, secretària general de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
- Sr. Jaime Ochogavía Colom, director general d’Indústria i
Energia.
- Sra. Maria Teresa Palmer Tous, directora general d’Economia
i Estadística.
- Sra. Maria Ángeles Berrocal Vela, representant de la direcció
general de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma.
Assistents no membres:
- Joaquín García Martínez, director de l’Oficina de Control
Pressupostari.
- Pere Mas Buñola, gerent de L’IBISEC.
- Mateu Suñer Servera, director econòmic financer.
Consell d’administració 29/03/2012
Assistents membres (estatutaris)
- Rafael Ángel Bosch i Sans, president
- Marta García Noguera, secretària i representant de la Direcció
General de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma per aquesta
sessió del consell d’administració, per delegació de la directora
de l’Advocacia de 4 d’abril de 2012.
- Fernando Bernal Garcías, cap del departament de
Planificació.
- Isabel Cerdà Moragues, directora general de Cultura i
Joventut.
- Miguel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.

- Ana M. García Serrano, directora general de Contractes,
Concessions administratives i Obres Públiques.
- Salvadora Ginard Martínez, secretària general de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
- Jaime Ochogavía Colom, director general d’Indústria i
Energia.
- Maria Teresa Palmer Tous, directora general d’Economia i
Estadística.
Assistents no membres:
- Joaquín García Martínez, director de l’Oficina de Control
Pressupostari.
- Pere Mas Buñola, gerent de L’IBISEC.
- Mateu Suñer Servera, director econòmic financer.
Consell d’administració 28/06/2012
Assistents membres (estatutaris)
- Maria de las Mercedes Celeste Palmero, directora general de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, i
vicepresidenta de l’IBISEC.
- Marta García Noguera, secretària i representant de la Direcció
General de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma per aquesta
sessió del consell d’administració, per delegació de la directora
de l’Advocacia de 27 de juny de 2012.
- Miguel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.
- Onofre Ferrer Riera, director general d’Ordenació, Innovació
i Formació Professional.
- Ana M. García Serrano, directora general de Contractes,
Concessions administratives i Obres Públiques.
- Salvadora Ginard Martínez, secretària general de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
- Antonio Jorge Mateos Sastre, director general d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic.
- Jaime Ochogavía Colom, director general d’Indústria i
Energia.
Assistents no membres:
- Pere Mas Buñola, gerent de L’IBISEC.
- Mateu Suñer Servera, director econòmic financer.
Consell d’administració 27/09/2012
Assistents membres (estatutaris)
- Rafael Ángel Bosch i Sans, president
- Marta García Noguera, secretària i representant de la Direcció
General de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma per aquesta
sessió del consell d’administració, per delegació de la directora
de l’Advocacia.
- Antoni Costa Costa, director general de Pressuposts.
- Miguel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.
- Guillem Estarellas Valls, director general de Planificació,
Inspecció i Infraestrucutres Educatives.
- Joaquín García Martínez, director de l’Oficina de Control
Pressupostari.
- Ana M. García Serrano, directora general de Contractes,
Concessions Administratives i Obres Públiques.
Assistents no membres:
- Pere Mas Buñola, gerent de L’IBISEC.
- Mateu Suñer Servera, director econòmic financer.
Consell d’Administració de 27/12/2012
Assistents membres (estatutaris)
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- Guillem Estarellas Valls, director general de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives i vicepresident de
L’IBISEC.
- Marta García Noguera, secretària i representant de la Direcció
General de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma per aquesta
sessió del consell d’administració, per delegació de la directora
de l’Advocacia.
- Isabel Cerdá Moragues, directora general de Cultura i
Joventut.
- Miguel José Deyá Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.
- Salvadora Ginard Martínez, secretària general de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
- Antonio Jorge Mateos Sastre, director general d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic.
- Jaime Ochogavía Colom, director general d’Indústria i
Energia.
Assistents no membres:
- Pere Mas Buñola, gerent de L’IBISEC.
- Mateu Suñer Servera, director econòmic financer.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 7999/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consell
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública Institut Balear de la Joventut durant l’any
2013, detallat per reunió.
L’Institut Balear de la Dona no és una empresa pública, per
a la qual cosa no té consell d’administració.
Palma, 12 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 8000/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consell
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació d’assistents als consells d’administració de
l’Institut Balear de la Joventut durant l’any 2012.
Data 18 de desembre de 2012
Isabel Cerdà Moragues, presidenta.
Maria José Frau Marí, directora de l’IB-Jove.
Onofre Ferrer Riera, vocal.
Mª Ángeles Berrocal, representant de l’Advocacia en
substitució de Lluís Segura Ginard.
Irene Durán Vadell, vocal.
Miquel Rosselló Redondo, responsable financer de l’IBJove.
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Joana Maria Camps Bosch, vocal.
Irene Crespí Cifre, secretària.
Data 21 de setembre de 2012
Isabel Cerdà Moragues, presidenta.
Maria José Frau Marí, directora de l’IB-Jove.
Pilar Llompart, en substitució d’Onofre Ferrer Riera, vocal.
Guillem Estarellas Valls, vocal.
Mª Ángeles Berrocal, representant de l’Advocacia en
substitució de Lluís Segura Ginard.
Irene Durán Vadell, vocal.
Miquel Rosselló Redondo, responsable financer de l’IBJove.
Bartomeu Ferrando, assessor fiscal de l’IB-Jove.
Irene Crespí Cifre, secretària.
Data 11 de maig de 2012
Isabel Cerdà Moragues, presidenta.
Maria José Frau Marí, directora de l’IB-Jove.
Pilar Llompart, en substitució d’Onofre Ferrer Riera, vocal.
Mª de las Mercedes Celestes Palmero, vocal.
Antoni Vera Alemany, vocal.
Mª Ángeles Berrocal, representant de l’Advocacia en
substitució de Lluís Segura Ginard.
Irene Durán Vadell, vocal.
Bartomeu Ferrando, assessor fiscal de l’IB-Jove.
Teresa Palmer, en substitució de Joana M. Camps, vocal.
Irene Crespí Cifre, secretària.
Data 24 de febrer de 2012
Isabel Cerdà Moragues, presidenta.
Maria José Frau Marí, directora de l’IB-Jove.
Pilar Llompart, en substitució d’Onofre Ferrer Riera, vocal.
Bartomeu Isern, en substitució de Mª de las Mercedes
Celestes Palmero, vocal.
Antoni Vera Alemany, vocal.
Mª Ángeles Berrocal, representant de l’Advocacia en
substitució de Lluís Segura Ginard.
Irene Durán Vadell, vocal.
Bartomeu Ferrando, assessor fiscal de l’IB-Jove.
Miquel Rosselló Redondo, responsable financer de l’IBJove.
Bartomeu Matas, representant de la Intervenció de la CAIB.
Irene Crespí Cifre, secretària.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 8016/13, 8059/13, 8102/13,
8187/13 i 8230/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a consells d'administració de Servei de
Salut de les Illes Balears (I i II), cost dels consells
d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears (I, III i
IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública Servei de Salut de les Illes Balears durant
els anys 2012 i 2013, detallat per reunió. Quin és el cost total
de les reunions dels consells d’administració de l’empresa
pública Servei de Salut de les Illes Balears durant l’any 2012.
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública Servei de Salut
de les Illes Balears durant els anys 2012 i 2013.
En relació amb el Servei de Salut de les Illes Balears,
aquest és un ens públic de caràcter autònom (Decret 39/2006),
no un ens públic empresarial, per la qual cosa no té consell
d’administració, sinó consell de direcció. Per l’assistència a
aquest no està regulat la percepció de dietes per assistència, per
la qual cosa aquestes no es meriten.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A les Preguntes RGE núm. 8036/13, 8121/13 i 8207/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a consells d'administració de GESMA (II) i a cost dels
consells d'administració de GESMA (II i IV). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d’administració de
l’empresa pública GESMA durant l’any 2013, detallat per
reunió. Quin és el cost total de les reunions dels consells
d’administració de l’empresa pública GESMA durant l’any
2013. Desglossament per assistent del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública GESMA durant
l’any 2013.
A data 1 de gener de 2013, quedà extingida GESMA i
s’integrà en el Servei de Salut (BOIB núm. 192, de 22-12-12).

Palma, 12 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 8067/13, 8109/13, 8152/13 i
8195/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a cost dels consells d'administració de
l'Agència de Turisme de les Illes Balears (I a IV). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d’administració de l’empresa pública Agència de Turisme de
les Illes Balears, durant els anys 2012 i 2013? Desglossament
per assistents del cost de les reunions dels consells
d’administració de l’empresa pública durant els anys 2012 i
2013?
No s’abonen dietes per assistir als consells d’administració
de l’Agència de Turisme de les Illes Balears.
Palma, 16 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
AU)
A les Preguntes RGE núm. 8079/13 i 8164/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
consells d'administració de GESMA (I i III). (BOPIB núm. 109,
de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost de les reunions dels consells
d’administració de l’empresa pública GESMA durant l’any
2012. Desglossament per assistents del cost de les reunions
dels consells d’administració de l’empresa pública GESMA
durant l’any 2012.
En el període 2012, cap dels membres del consell
d’administració de GESMA varen percebre cap quantitat
econòmica per l’assistència a les reunions del consell
d’administració.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 8042/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'Administració de l'Institut Balear de la Dona (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Dona durant l'any 2013,
detallat per reunió.
L'Institut Balear de la Dona no és una empesa pública, per
la qual cosa no existeix un consell d'administració.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 8085/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet , relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la
Dona durant l'any 2012?
L'Institut Balear de la Dona no és una empresa pública, per
al qual cosa no existeix un consell d'administració.
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Palma, 12 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm.8086/13 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la
Joventut durant l'any 2012?
Les reunions dels consells de direcció de l'empresa pública
Institut Balear de la Joventut durant l'any 2012 no varen tenir
cap cost.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 8126/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració d'IBISEC (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IBISEC durant l'any
2013?.
El cost total és de 0,00i.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 8128/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (II). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la
Joventut durant l'any 2013?
Les reunions dels consells d'administració de l'empresa
pública Institut Balear de la Joventut durant l'any 2013 no varen
tenir cap reunió.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
BA)
A les Preguntes RGE núm. 8131/13 i 8174/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cost
dels consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics
(II i III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estudis
Baleàrics durant l'any 2013?
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública Institut
d’Estudis Baleàrics durant l’any 2012.
No hi ha cost.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 8169/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consell
d'administració de l'IBISEC (III). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública IBISEC durant
l’any 2012.
El cost és de 0,00i i per tant no procedeix realitzar cap
tipus de desglossament.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 8171/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (III). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública Institut Balear
de la Joventut durant l’any 2012.
Les reunions dels consells de direcció de l’empresa pública
Institut Balear de la Joventut durant l’any 2012 no varen tenir
cap cost.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 8213/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (IV). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
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Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública Institut Balear
de la Dona durant l’any 2013.
L’Institut Balear de la Dona no és una empresa pública, per
a la qual cosa no té consell d’administració.
Palma, 12 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

N06A: Antidepressius
Any
2009
2010
2011
2012
2013*

* Dades de l’1 de gener al 30 d’abril de 2013, per no disposar
de moment de les dades fins a juny.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 8229/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del SOIB (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d’administració de l’empresa pública del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) durant l’any 2013.
Les reunions del SOIB no generen cap tipus de dietes i per
tan el cost és 0.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 8366/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
d'anticonceptius orals. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Despesa
15.959.914,50i
16.058.042,46i
13.928.118,36i
10.761.752,46i
3.489.596,48i

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 8368/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
d'antidepressius. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quina despesa farmacèutica va suposar al Govern el
pagament de les receptes d’ansiolítics? Se solAlicita la
informació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i de l’1 de gener
fins al 30 de juny de 2013.
N05B: Ansiolítics
Any
2009
2010
2011
2012
2013*

Despesa
2.037.912,47i
2.040.372,45i
1.887.664,59i
1.592.880,30i
494.871,78i

* Dades de l’1 de gener al 30 d’abril de 2013, per no disposar
de moment de les dades fins a juny.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Quina despesa farmacèutica va suposar al Govern el
pagament de les receptes d’anticonceptius orals? Se solAlicita
la informació de tot l’any 2012 i de l’1 de gener fins al 30 de
juny de 2013.

Ordre de Publicació
G03A: Anticonceptius orals
Any
Despesa
2012
533.575,01i
2013*
244.786.76i

BI)

* Dades de l’1 de gener al 30 d’abril de 2013, per no disposar
de moment de les dades fins a juny.

Quina despesa farmacèutica va suposar al Govern el
pagament de les receptes d’analgèsics? Se solAlicita informació
dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i de l’1 de gener fins al 30 de
juny de 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 8367/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
d'antidepressius. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quina despesa farmacèutica va suposar al Govern el
pagament de les receptes d’antidepressius? Se solAlicita la
informació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i de l’1 de gener
fins al 30 de juny de 2013.

A la Pregunta RGE núm. 8369/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
d'analgèsics. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

N02: Analgèsics:
Any
2009
2010
2011
2012
2013*

Despesa
9.079.880,91i
9.448.608,27i
9.960.227,59i
19.236.775,14i
3.509.634,42i

* Dades de l’1 de gener al 30 d’abril de 2013, per no disposar
de moment de les dades fins a juny.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A la Pregunta RGE núm. 8448/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagament
de l'Ibsalut a la farmàcia 1.837. (BOPIB núm. 110, de 30 de
juliol de 2013).

Ordre de Publicació

BJ)

Quina és la quantia pagada per l’Ibsalut de l’oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular el Sr. José Ramón Bauzá,
que correspon a receptes de pensionistes. Se solAlicita els anys
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

350.254,22i
406.380,28i
482.532,72i
503.848,63i
544.735.55i
731.635.36i
753.832.42i
653.397.76i (*)

A)
RGE núm. 14783/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, sobre la confecció de "pedigrís" polítics per a la
reestructuració i la RLT del personal dels ens públics de la
CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de desembre de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença del Sr. Conseller de Presidència, com
a actual responsable de l'Oficina de Control Pressupostari i de
la Direcció de la Reestructuració del sector públic instrumental,
davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre el tema
indicat.

(*) 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 8766/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visita a
l'escola Ruiz i Pablo d'Es Castell. (BOPIB núm. 111, de 9
d'agost de 2013).
Quins varen ser els motius d’agenda que van portar la
consellera Joana M. Camps a avançar tres hores la visita a
l’escola Ruiz i Pablo des Castell dia 1 d’agost de 2013?
Motius d’agenda personals.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

B)
RGE núm. 14784/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la confecció de "pedigrís" polítics per a
la reestructuració i la RLT del personal dels ens públics de la
CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de desembre de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, com a anterior responsable de l'Oficina de
Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del
sector públic instrumental, davant aquesta comissió, per tal
d'informar sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 14093/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de desembre de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatitzar l'atenció sanitària (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre d'enguany), per la pregunta RGE núm. 14912/13,
relativa a nomenament del Sr. Borja Rupérez, gerent d'IB3,
publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 14896/13,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 6/2013, de 29 de novembre, pel qual es
modifica l'article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 166, de dia 30 de novembre de 2013, el Decret
Llei 6/2013, de 6 de setembre, pel qual es modifica l'article 52
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de desembre de 2013, conformement amb l'establert als
articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 148
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda de
preveure'n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple de la cambra, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 13006/13 i obertura del termini de presentació d'esmenes.
Havent estat presa en consideració pel Ple de la cambra la
proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no
adscrits, relativa a modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny,
de serveis socials de les Illes Balears (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre d'enguany), i havent estat acordada la tramitació
directa i en lectura única, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de desembre de 2013, emparant-se a
l'article 145.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
acorda que se'n continuï la tramitació i que s'obri un termini
perquè s'hi puguin presentar esmenes fins a dia 10 de desembre
de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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