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CI) RGE núm. 15130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació del
TIL. 7872

CJ) RGE núm. 15131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla pilot plurilingüe.
7872

CK) RGE núm. 15132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències no
lingüístiques. 7873

CL) RGE núm. 15133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
d'aplicadors i correctors. 7873

CM) RGE núm. 15134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord de
confidencialitat. 7873

CN) RGE núm. 15135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neutralitat a
l'IAQSE. 7873

CO) RGE núm. 15136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a selecció dels
centres. 7873

CP) RGE núm. 15137/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mostra d'alumnes.
7873
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CQ) RGE núm. 15138/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exàmens dissenyats
amb criteris científics. 7874

CR) RGE núm. 15139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de les proves.
7874

CS) RGE núm. 15140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (I). 7874

CT) RGE núm. 15141/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (II). 7874

CU) RGE núm. 15142/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (III). 7874

CV) RGE núm. 15143/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (IV). 7874

CX) RGE núm. 15144/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (V). 7874

CY) RGE núm. 15145/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (VI). 7875

CZ) RGE núm. 15146/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (VII). 7875

DA) RGE núm. 15147/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (VIII). 7875

DB) RGE núm. 15148/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (IX). 7875

DC) RGE núm. 15149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (X). 7875

DD) RGE núm. 15150/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XI). 7875

DE) RGE núm. 15151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XII). 7876

DF) RGE núm. 15152/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XII). 7876

DG) RGE núm. 15153/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XIV). 7876

DH) RGE núm. 15154/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XV). 7876

DI) RGE núm. 15155/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei d'oncologia
radioteràpica (XVI). 7876

DJ) RGE núm. 15156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XVII). 7876

DK) RGE núm. 15157/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XVIII). 7877

DL) RGE núm. 15158/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XIX). 7877
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DM) RGE núm. 15159/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XX). 7877

DN) RGE núm. 15160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXI). 7877

DO) RGE núm. 15161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXII). 7877

DP) RGE núm. 15162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXIII). 7877

DQ) RGE núm. 15163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXIV). 7878

DR) RGE núm. 15164/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXV). 7878

DS) RGE núm. 15165/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXVI). 7878

DT) RGE núm. 15166/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXVII). 7878

DU) RGE núm. 15167/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXVIII). 7878

DV) RGE núm. 15168/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXIX). 7878

DX) RGE núm. 15169/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXX). 7879

DY) RGE núm. 15170/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXI). 7879

DZ) RGE núm. 15171/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXII). 7879

EA) RGE núm. 15172/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIII). 7879

EB) RGE núm. 15173/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIV). 7879

EC) RGE núm. 15174/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXV). 7879

ED) RGE núm. 15175/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXVI). 7880

EE) RGE núm. 15176/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXVII). 7880

EF) RGE núm. 15177/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXVIII). 7880

EG) RGE núm. 15178/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIX). 7880

EH) RGE núm. 15179/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XL). 7880
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EI) RGE núm. 15180/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei d'oncologia
radioteràpica (XLI). 7880

EJ) RGE núm. 15181/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei d'oncologia
radioteràpica (XLII). 7881

EK) RGE núm. 15182/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLIII). 7881

EL) RGE núm. 15183/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLIV). 7881

EM) RGE núm. 15184/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLV). 7881

EN) RGE núm. 15185/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLVI). 7881

EO) RGE núm. 15186/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLVII). 7881

EP) RGE núm. 15187/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (I). 7882

EQ) RGE núm. 15188/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (II). 7882

ER) RGE núm. 15189/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (III). 7882

ES) RGE núm. 15190/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (IV). 7882

ET) RGE núm. 15191/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (I). 7882

EU) RGE núm. 15192/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (II). 7882

EV) RGE núm. 15193/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (III). 7883

EX) RGE núm. 15194/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (IV). 7883

EY) RGE núm. 15195/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (I). 7883

EZ) RGE núm. 15196/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (II). 7883

FA) RGE núm. 15197/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (III). 7883

FB) RGE núm. 15198/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (IV). 7883

FC) RGE núm. 15199/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I). 7884

FD) RGE núm. 15200/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (II). 7884
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FE) RGE núm. 15201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (III). 7884

FF) RGE núm. 15202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (IV). 7884

FG) RGE núm. 15226/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiències a les
escoles del municipi de Llucmajor (I). 7884

FH) RGE núm. 15227/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiències a les
escoles del municipi de Llucmajor (II). 7884

FI) RGE núm. 15228/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiències a les
escoles del municipi de Llucmajor (III). 7885

FJ) RGE núm. 15229/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mou institut
d'educació secundària al municipi de Llucmajor. 7885

FK) RGE núm. 15230/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs. 7885

FL) RGE núm. 15231/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. 7885

FM) RGE núm. 15234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (6). 7885

FN) RGE núm. 15235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (7). 7885

FO) RGE núm. 15236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (8). 7886

FP) RGE núm. 15237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes (1).
7886

FQ) RGE núm. 15238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes (2).
7886

FR) RGE núm. 15239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes (3).
7886

FS) RGE núm. 15240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes (4).
7886

FT) RGE núm. 15241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica (1). 7886

FU) RGE núm. 15242/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica (2). 7887

FV) RGE núm. 15243/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica (9). 7887

FX) RGE núm. 15244/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (1). 7887

FY) RGE núm. 15245/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (2). 7887

FZ) RGE núm. 15246/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (3). 7887
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GA) RGE núm. 15247/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (4). 7887

GB) RGE núm. 15248/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (5). 7888

GC) RGE núm. 15249/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic (10). 7888

GD) RGE núm. 15250/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals (I). 7888

GE) RGE núm. 15251/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals (II). 7888

GF) RGE núm. 15252/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals (III). 7888

GG) RGE núm. 15253/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals (IV). 7888

GH) RGE núm. 15254/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reintegraments
als ciutadans pel copagament. 7889

GI) RGE núm. 15255/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes sanitàries
exemptes de copagament farmacèutic. 7889

GJ) RGE núm. 15256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones en
situació d'atur que es beneficien de codi TSI 001. 7889

GK) RGE núm. 15257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries en vigor (I). 7889

GL) RGE núm. 15258/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes sanitàries
en vigor (II). 7889

GM) RGE núm. 15259/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries. 7889

GN) RGE núm. 15260/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ciutadans que
han perdut la seva condició d'assegurats. 7890

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 10248/12 a 10250/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII a X). 7890

B) A la Pregunta RGE núm. 10251/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (XI). 7890

C) A les Preguntes RGE núm. 7876/13, 7030/13, 7939/13 i 7948/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives
a persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials, 12 i 18 a 20. 7890

D) A la Pregunta RGE núm. 7912/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra , relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials, 16. 7890

E) A la Pregunta RGE núm. 7932/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra , relativa a  persones amb contractació
laboral a la Conselleria de Turisme i Esports, 18. 7891

F) A les Preguntes RGE núm. 8127/13 i 8170/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (II i III). 7891
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G) A la Pregunta RGE núm. 8351/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis especials a un funcionari
interí. 7891

H) A la Pregunta RGE núm. 8352/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis especials a un funcionari
interí, 2. 7891

I) A la Pregunta RGE núm. 8353/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis especials a un funcionari
interí, 3. 7892

J) A les Preguntes RGE núm. 8359/13 i 8360/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a accés de viatgers
a un servei de transport públic en autobús del TIB i alternatives a deixar viatgers a l'aturada de transport públic en autobús del TIB.7892

K) A la Pregunta RGE núm. 8402/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programes d'iniciatives als
instituts. 7892

L) A la Pregunta RGE núm. 8619/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aprenentatge anglès a l'escola
(TIL), 2. 7893

M) A les Preguntes RGE núm. 8645/13, 8646/13 i 8648/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a Centre Es Fusteret, juliol 2013, a Centre Es Mussol, juliol 2013 i a Centre socioeducatiu d'incorporació social, juliol 2013.

7893

N) A la Pregunta RGE núm. 8647/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es Pinaret,
juliol 2013. 7893
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2013, aprovà les Resolucions derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern que es
transcriuen a continuació.

Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu

reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic, amb els serveis públics, amb especial referència
als i les mestres i als professors i les professores de la nostra
comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar el màxim consens possible en la futura llei
de comerç amb tot el sector.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar, dins el primer semestre de 2014, el Pla
director sectorial d'energia, incloent-hi totes aquelles actuacions
que tendeixen al compliment dels objectius de l’Estratègia 2020.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el Pla d'Ocupació 2013-2017 sigui consensuat
el màxim possible amb els agents socials i econòmics i els
diferents grups polítics, com a garantia de la seva viabilitat i
màxima atenció als col•lectius més afectats per la crisi: joves,
majors de 45 anys, dones, persones amb discapacitat i persones
amb risc d'exclusió social.

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

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

a aquesta finalitat dins el pla contra l'atur juvenil, al qual
s'adherirà el Govern de les Illes Balears amb accions concretes
i específiques per millorar l'ocupació dels més joves. 

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

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

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

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

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

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

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

14. El Parlament de les Illes Balears celebra que els
ingressos recaptats pel Consorci de la borsa d'allotjaments
turístics seran invertits en la reparació i la millora de la xarxa
cicloturística de Mallorca; la construcció d'un pavelló d'acollida
per a turistes i actuacions complementàries al Parc Arqueològic
del Puig de Sa Morisca; la remodelació de l’avinguda Magaluf;
les millores en els accessos i espais públics de la Platja de
Palma, les millores en els accessos i espais públics de la platja
de Cala Major; la semipeatonalizació d'un tram de la carretera
MA-2.220; la remodelació del carrer Eucaliptus; l’enllaç per a
vianants entre les platges Palmira i Torà i la reforma del
pantalà; el carril bici des de Calonge fins al camp de futbol de
Cala d'Or; les instalAlacions poliesportives a la Colònia de Sant
Jordi; l’adequació de banys a la platja de Santa Ponça, la
urbanització del carrer Llampuga i l’evacuació de pluvials de
l’avinguda Primavera, la qual cosa revertirà en benefici de tots
els balears.

15. El Parlament de les Illes Balears celebra el redisseny de
la presència del Govern a les fires de promoció turística, la qual
cosa ha suposat una reducció de les despeses de prop del 75%,
canviant el model de promoció per un altre adient al moment
tecnològic actual i deixant d'utilitzar el format paper,
aconseguint així fer de les Illes Balears pioneres a nivell
mundial de la promoció digital, a més de contribuir a la
sostenibilitat del nostre medi ambient preservant milers d'arbres
de la tala.

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

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

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

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

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

21. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de les solucions adoptades pel Govern de les Illes Balears en la
contínua millora del manteniment i la imatge de les zones
portuàries de competència autonòmica. El Parlament de les Illes
Balears també constata l'impuls i la promoció a la activitat
nàutica i de creuers duita a terme pel Govern de les Illes
Balears, per la seva importància.

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

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

24. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància
de comptar amb una Llei del sector audiovisual per reconèixer
aquest sector com a estratègic per a la nostra economia i insta el
Govern a respondre les demandes històriques del sector com ara
la creació de la Balears Film Comission i els incentius per a les
filmacions en el territori de les Illes Balears.
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25. El Parlament de les Illes Balears reconeix que aquesta
cambra no pot quedar al marge dels necessaris ajusts que s'han
dut a terme tant al sector públic com al privat i insta els grups
polítics a cercar vies de reducció de despesa com ara la reducció
en el nombre de diputats o el retorn al sistema de dietes que
podrien suposar un estalvi de 12 milions d'euros en quatre anys.

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

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

28. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada i agraeix a tot el personal d'emergències i de
GEIBSAU, així com a tots els tècnics d'IBANAT, efectius de
Protecció Civil, tècnics municipals, associacions, empreses,
colAlectius i voluntaris particulars, les tasques dutes a terme per
a l'extinció de l'incendi que l'estiu passat va calcinar 2.400
hectàrees en els municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià.

29. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per haver adaptat la normativa per tal que els
diferents municipis de les Illes Balears es puguin acollir al
programa estatal "Emprendre en tres", que suposa una aposta
decidida pels emprenedors de les nostres illes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet el 2013 pel Govern de les Illes Balears per al
manteniment i la millora de la xarxa de depuradores que formen
part del pla plurianual d'actuacions que ABAQUA va aprovar
el passat mes de juny per al període 2013-2015, dotat amb 15
milions d'euros. Per illes, a Mallorca es destinaran 10.200.000
euros, a les Pitiüses 1.000.000 d'euros i a Menorca 3.800.000
euros.
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40. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació del
Pla hidrològic de les Illes Balears amb el suport majoritari del
Consell Balear de l'Aigua i del Consejo Nacional del Agua.

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

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

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

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

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

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

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

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant en l'àrea de menors, tot
potenciant les mesures de medi obert i les accions que
afavoreixin la reinserció sociolaboral dels menors que tenguin
alguna mesura per complir. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament la incorporació d'un nou servei
per atendre joves infractors en el qual se'ls ofereix la formació
i la preparació perquè s'emancipin i afrontin la seva inserció en
la societat amb eines suficients per evitar la reincidència. El
Parlament de les Illes Balears igualment valora positivament els
bons resultats obtinguts pel programa socioeducatiu Alter, per
a alumnes que tenguin problemes d'adaptació a l'entorn escolar
i insta el Govern a seguir apostant per aquest programa.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears es congratula de la
posada en marxa de la línia d'atenció al menor 116111 que
facilita als menors atenció específica, personalitzada i
confidencial per atendre les seves inquietuds.

49. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
creació d'un servei d'assessorament per a l'elaboració de plans
d'igualtat adreçat no sols a l'àmbit privat sinó també als
municipis que ara compten amb l'assessorament de l'Institut
Balear de la Dona a l'hora de redactar els seus plans d'igualtat.
Igualment, el Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment d'habitatges que l'Institut Balear de l'Habitatge posa
a disposició de dones que hagin estat víctimes de la violència de
gènere i els seus fills, fruit del conveni subscrit amb l'Institut
Balear de la Dona.
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50. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears en educació amb el
qual a més de realitzar el pagament efectiu de les quantitats
endeutades de l'anterior legislatura ha pogut fer front a les
millores i al manteniment dels centres docents de les Illes
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància que dóna aquest govern a l'educació
destinant el 75% del pressupost que la conselleria destina a
educació al pagament de les nòmines dels docents, així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat pel
Govern de les Illes Balears per cobrir les necessitats dels
alumnes amb necessitats educatives especials, així com les
baixes dels docents.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65. El Parlament de les Illes Balears constata i s'alegra de la
inclusió en els pressuposts de 2014 d'una partida de 200 milions
d'euros per tal d'amortitzar totalment i definitivament els bons
patriòtics subscrits durant el govern del pacte de progrés per un
bon nombre de petits inversors i famílies, i que han suposat una
pesada llosa sobre els comptes públics de la comunitat.
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66. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes aquelles
manifestacions i propostes tendents a criticar o a posar en
qüestió el pagament dels venciments de deute i manifesta la
seva preocupació pel fet que, a causa d'una política
irresponsable d'increment desorbitat de l'endeutament duta a
terme durant el pacte de progrés, durant l'any 2014 s'hagi de
tornar en concepte d'amortització i d'interessos del deute un
total de 974,26 milions d'euros.

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

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

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

70. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'esforç realitzat pel president del Govern i pels
diputats i senadors nacionals per tal d'aconseguir la incorporació
d'una esmena als pressuposts generals de l'Estat que suposa un
increment de les partides d'inversió per un import de 74 milions
d'euros en projectes hidràulics i de depuració.

71. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que faci tots els esforços possibles, ja sigui
mitjançant pròrrogues dels convenis o les seves modificacions,
per tal d'evitar haver de retornar a l'Estat els fons de les
inversions estatutàries que el Govern del pacte de progrés va
desviar per cobrir despeses ordinàries.

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

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

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

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

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

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

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

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

80. El Parlament de les Illes Balears lamenta la deplorable
utilització política que s'ha fet de la mort d'una persona
immigrant a la nostra comunitat.
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81. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per racionalitzar la despesa sanitària
i posar en funcionament una central de compres i logística que
suposa la unificació de preus, la catalogació de productes i un
estalvi milionari.

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

A la seu del Parlament, 4 de desembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2013, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 13807/13, relativa a serveis socials redistributius,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que les

polítiques públiques de serveis socials de caràcter universal són
un instrument eficaç per reduir desigualtats i per a la
redistribució de la renda.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una Mesa de representants de
municipis i de consells una vegada aprovat l'Avantprojecte de
llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració
Local i per:

a) Valorar-ne l'impacte sobre els serveis socials que
actualment gestionen els municipis.
b) Cercar solucions consensuades amb cada un dels
municipis per a la futura gestió dels serveis socials
municipals."

A la seu del Parlament, 10 de desembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm.
6754/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de
connectivitat aèria de Menorca.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado i Truyols.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Nel Martí i Carlos
Delgado.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14084/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beques universitàries. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14078/13,
de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa
a futura llei de comerç. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre
de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14080/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fòrum de turisme i cinema.
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14083/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reconversió del CIS. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14096/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a llistes de treballadors a l'IDI. (BOPIB núm.
126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14091/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reestructuració del sector
públic. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14086/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incubadora d'empreses de base
tecnològica del Parc Bit. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14094/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a no reclamar les inversions estatutàries.
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14090/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a carta als pares sobre el TIL.
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14092/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dimissions de càrrecs en el
sector educatiu. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14081/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de radioteràpia a
l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14085/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xifres de dèficit de la comunitat
autònoma. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14088/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beques d'alumnes per a la
formació per a l'ocupació que desenvolupa el SOIB. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14087/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a primer Consell pesquer.
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14912/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nomenament del Sr. Borja
Rupérez com a gerent d'IB3. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14082/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell de
Capitalitat de Palma de Mallorca. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14089/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou Pla d'ocupació. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14097/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a llistes negres a l'IDI. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14095/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a blindar l'educació, la
salut i el benestar social. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, rebutjà, en votació conjunta, les esmenes
a la totalitat de devolució RGE núm. 13095/13 i 13483/13,  dels
Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm 9559/13, d'ordenació i ús del sòl.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2013, rebutjà les Propostes de resolució RGE
núm. 14792/13, del Grup Parlamentari Socialista, derivades del
Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Propostes 1 a 5, 8 a 30, 33, 35 a 38 i 40 a 46:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Proposta 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
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Proposta 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Propostes 31, 34 i 39:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Proposta 32:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2013, rebutjà les Propostes de resolució 1 a 3,
7, 8 i 10 a 20, RGE núm. 14782/13, del Grup Parlamentari
MÉS, derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Proposta 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Propostes 2, 8 i 10 a 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Propostes 3 i 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 13521/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del TIL al curs
2013-2014. (BOPIB núm. 124, de 15 de novembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2013, rebutjà els Punts 2 i 3 de la Moció RGE
núm. 13807/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis
socials redistributius. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació,

Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 779/12, relativa a suport a l'ensenyament inclusiu a les
Illes Balears (RGE núm. 13516/13).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, qui va retre
compte del compliment de la proposició no de llei esmentada
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).



7850 BOPIB núm. 128 -  13 de desembre de 2013

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut, davant el

Ple de la cambra, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 5766/12, relativa a necessitat
d'assegurar l'ús dins el Sistema Nacional de Salut de les
tecnologies sanitàries que són efectives, segures i eficients
(RGE núm. 13517/13).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Salut, qui va retre compte del compliment de la
proposició no de llei esmentada (BOPIB núm. 70, de 2 de
novembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident i Conseller de

Presidència, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2059/12, relativa a recuperació dels doblers estafats al poble
(RGE núm. 13586/13).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident i Conseller de Presidència, qui va retre compte
del compliment de la proposició no de llei esmentada (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Debat sobre l'orientació política general del Govern.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de novembre de 2013, tengué lloc el debat sobre l'orientació
política general del Govern, amb les intervencions del Sr.
President del Govern de les Illes Balears i dels senyors i
senyores portaveus dels grups parlamentaris.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

13006/13, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, prengué en consideració, per assentiment,
la proposició de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 123,
de 8 de novembre de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació directa i en lectura única de la Proposició de

llei RGE núm. 13006/13, de modificació de la Llei 4/2009, d'11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, aprovà, per assentiment, la tramitació
directa i en lectura única de la proposició de llei esmentada,
publicada al BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 15261/13, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 6754/12, relativa a transport
aeri. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

Palma, a 11 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)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 6754/12,
relativa a pèrdua de connectivitat aèria de Menorca, la moció
següent.

Transport aeri

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a articular totes les mesures polítiques, legals i econòmiques que
siguin necessàries per tal de fer efectiu el dret dels ciutadans de
les Illes Balears a un transport aeri digne, amb connexions,
freqüències i horaris adaptats a les necessitats dels illencs, i a
uns preus equiparables als que paguen els peninsulars per
recórrer la mateixa distància.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar el camí tècnicolegal capaç d'acabar
definitivament amb la precarietat i la carestia del transport aeri,
que discrimina injustament els ciutadans de les Illes Balears,
impedint el normal desenvolupament de la seva activitat social
i econòmica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Estat la modificació de l'obligació
de servei públic entre illes en el sentit d'establir una tarifa única
i universal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que promogui les declaracions d'obligació de
servei públic que siguin necessàries per assegurar unes
freqüències, uns horaris i uns preus adequats dels vols que
comuniquen Eivissa i Menorca amb les principals ciutats
peninsulars.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a mantenir la titularitat pública dels aeroports de
Mallorca, Menorca i Eivissa, i a consensuar amb el Govern de
les Illes Balears un model de gestió aeroportuària que li permeti
tenir una estratègia aeroportuària plenament descentralitzada, i
una gestió àmpliament participada tant de les institucions
públiques com de la societat civil.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja el procés
privatitzador d'AENA que du a terme el Ministeri de Foment,
menyspreant els reiterats pronunciaments del Parlament de les
Illes a favor de la titularitat pública dels aeroports de les Illes
Balears i de la cogestió descentralitzada i participada per les
principals institucions i estaments de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

7. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu malestar
i rebuig al Ministeri de Foment pel retard en la completa
implantació del sistema SARA, de verificació de la residència
a les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a modificar el marc normatiu corresponent per
suspendre l’obligació de presentar el certificat de resident per
obtenir la corresponent bonificació, alhora que l’insta a
accelerar les gestions per tal d’implantar el programa SARA.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar el marc normatiu perquè el descompte del 50% per
residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu total i final
del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs inclosos.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant al Govern de l'Estat que el
descompte del 50% per residència a les Illes Balears s'apliqui
sobre el preu total i final del bitllet, amb tots els conceptes,
taxes i recàrrecs inclosos.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a tramitar amb la major celeritat possible, d'acord amb la
voluntat i els criteris manifestats pel Parlament de les Illes
Balears, una llei de règim especial balear que reculli les actuals
necessitats de transport aeri com a elements específics i
diferencials de la insularitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 14921/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica per hospitals. (Mesa d'11
de desembre de 2013).

RGE núm. 14930/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
projecte de llei de reforma local. (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 14931/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
projecte de llei de reforma local, II. (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 14936/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
arguments per a la reducció de llits i quiròfans a l'estiu. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14937/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques 2010 i 2012. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
criteris de l'elecció de la Policlínica. (Mesa d'11 de desembre
de 2013).
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RGE núm. 14939/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pressupost 2012 i liquidació del programa de detecció precoç
de càncer de mama. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pressupost 2013 i liquidació del programa de detecció precoç
de càncer de mama. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
guerra de Síria. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14943/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
funcionaris actius a la Secretaria General d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
compliment de mesures judicials en règim obert. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reiteració de la pregunta sobre la targeta sanitària (de
setembre 2012 o maig 2012). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 14946/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reiteració de la pregunta sobre l'inici de la investigació
d'Alpha Pam. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14947/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència octubre i novembre 2013. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14948/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Fusteret, octubre i novembre 2013.
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14949/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Mussol, octubre i novembre 2013. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14950/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Pinaret, octubre i novembre 2013.
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14951/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estades al centre Es Fusteret, octubre i novembre 2013. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14952/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estades al centre Es Mussol, octubre i novembre 2013. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14953/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estades al centre Es Pinaret, octubre i novembre 2013. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14954/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
programa Medi obert, octubre i novembre 2013. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14955/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
programa Medi obert, octubre i novembre 2013 (II). (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14956/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
renda bàsica, octubre i novembre 2013. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 14958/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
IVE, octubre i novembre 2013. (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 14959/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
detecció precoç del càncer de mama, octubre i novembre 2013.
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14964/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
programa d'atenció dental infantojuvenil, octubre i novembre
2013. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14965/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques als hospitals públics i fundacions,
octubre i novembre 2013. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14966/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques als hospitals privats, octubre i
novembre 2013. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 14967/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, octubre i novembre 2013. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15020/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tala d'arbres
i tasques de restauració de l'incendi forestal d'Andratx. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15021/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a autoritzacions
de tala d'arbres a la zona afectada per l'incendi forestal
d'Andratx. (Mesa d'11 de desembre de 2013).
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RGE núm. 15022/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a efectius i
mitjans per a la recuperació de la zona afectada per l'incendi
forestal d'Andratx. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15027/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a afirmacions
del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15028/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a data d'ingrés
del PP de la sentència del cas Scala. (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15029/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despeses i
ingressos del cas Scala. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15030/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pla de
restauració de l'incendi forestal d'Andratx. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15032/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a turisme
cultural. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15033/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a representants
del Govern a Fundatur (2). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15034/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a representants
del Govern a Fundatur (1). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15035/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ventall de
tipologies de caigudes d'hotel. (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15036/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intercanvi
d'experiències turístiques amb Catalunya. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15043/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aportació de
l'Escola de Turisme per a ús de l'espai annex a l'IES Josep
Maria Quadrado. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compromisos
de l'Escola de Turisme per a ús de l'espai annex a l'IES Josep
Maria Quadrado. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15045/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
sobre neuroreflexoteràpia. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15046/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a visites externes de l'Hospital General Mateu
Orfila. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15047/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervencions quirúrgiques de l'Hospital
General Mateu Orfila. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15048/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
queixes de l'Àrea de Salut de Menorca (I). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15049/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
queixes de l'Àrea de Salut de Menorca (II). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15050/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
queixes de l'Àrea de l'Hospital General Mateu Orfila (I). (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15051/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
queixes de l'Àrea de l'Hospital General Mateu Orfila (II).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15052/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre total de baixes del professorat (I). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15053/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre total de baixes del professorat (II). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15054/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ubicació de l'alumnat desallotjat del CEIP M. Lluïsa Serra.
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15055/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ubicació de l'alumnat desallotjat del centre Sant Francesc de
Sales de Ciutadella. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15056/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reparar els desperfectes a causa de l'aigua de pluja. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (I). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (II). (Mesa d'11 de desembre de
2013).
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RGE núm. 15059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (III). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (IV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (V). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15062/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (VI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15063/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (VII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15064/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (VIII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15065/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (IX). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15066/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (X). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15067/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (XI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15068/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (XII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15069/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (XIII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15070/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
EUA de novembre de 2013 (XIV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15116/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats a consulta mèdica (I). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15117/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats a consulta mèdica (II). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats per a intervenció quirúrgica (I). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats per a intervenció quirúrgica (II). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15120/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats per a hospitalització (I). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15121/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats per a hospitalització (II). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats per a prova diagnòstica (I). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15123/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats per a prova diagnòstica (II). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15124/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats per a rehabilitació. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15125/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaluació
de diagnòstic extraordinària. (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaluació
de diagnòstic. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15128/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic. (Mesa d'11 de desembre de 2013).
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RGE núm. 15129/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivells de
competència. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implantació del TIL. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla pilot
plurilingüe. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències no lingüístiques. (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria d'aplicadors i correctors. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord de
confidencialitat. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neutralitat
a l'IAQSE. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a selecció
dels centres. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15137/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mostra
d'alumnes. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15138/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exàmens
dissenyats amb criteris científics. (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
les proves. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (I). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15141/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (II). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15142/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (III). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15143/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (IV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15144/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (V). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15145/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (VI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15146/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (VII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15147/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (VIII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15148/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (IX). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (X). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15150/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15152/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15153/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XIV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15154/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15155/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XVI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).
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RGE núm. 15156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XVII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15157/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XVIII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15158/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XIX). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15159/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XX). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXIII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXIV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15164/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15165/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXVI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15166/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXVII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15167/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXVIII). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15168/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXIX). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15169/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXX). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15170/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15171/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15172/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIII). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15173/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIV). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15174/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15175/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXVI). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15176/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXVII). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15177/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXVIII). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15178/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIX). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15179/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XL). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15180/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).
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RGE núm. 15181/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15182/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLIII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15183/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLIV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15184/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLV). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15185/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLVI). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15186/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLVII). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15187/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (I). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15188/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (II). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15189/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (III). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15190/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (IV). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15191/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (I). (Mesa d'11 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15192/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (II). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15193/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (III). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15194/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (IV). (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15195/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (I).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15196/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (II).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15197/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (III).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15198/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (IV).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15199/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15200/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (II).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria
(III). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria
(IV). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15226/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deficiències a les escoles del municipi de Llucmajor (I). (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15227/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deficiències a les escoles del municipi de Llucmajor (II). (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15228/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deficiències a les escoles del municipi de Llucmajor (III).
(Mesa d'11 de desembre de 2013).
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RGE núm. 15229/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mou
institut d'educació secundària al municipi de Llucmajor. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15230/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15231/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (6). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (7). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (8). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
(1). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
(2). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
(3). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
(4). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica (1). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15242/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica (2). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15243/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica (9). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15244/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (1). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15245/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (2). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15246/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (3). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15247/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (4). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15248/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (5). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15249/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic (10). (Mesa d'11 de desembre de
2013).

RGE núm. 15250/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals (I). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15251/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals (II). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15252/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals (III). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15253/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals (IV). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15254/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reintegraments als ciutadans pel copagament. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15255/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries exemptes de copagament farmacèutic. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
en situació d'atur que es beneficien de codi TSI 001. (Mesa
d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries en vigor (I). (Mesa d'11 de desembre de 2013).
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RGE núm. 15258/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries en vigor (II). (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15259/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries. (Mesa d'11 de desembre de 2013).

RGE núm. 15260/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ciutadans
que han perdut la seva condició d'assegurats. (Mesa d'11 de
desembre de 2013).

Palma, a 11 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per hospitals

Dades de l'Hospital Universitari de Son espases, de
l'Hospital Son Llàtzer, de l'Hospital d'Inca, de l'Hospital de
Manacor, de l'Hospital de Menorca, de l'Hospital d'Eivissa i de
l'Hospital de Formentera, per especialitat 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.

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.

Projecte de llei de reforma local

Quina opinió li mereix a la Conselleria de Serveis Socials i
Família el projecte de llei de la reforma local en els aspectes
referits als serveis socials?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Projecte de llei de reforma local, II

Creu la Conselleria de Serveis Socials i Família que són
necessaris canvis en el projecte de llei de la reforma local en els
aspectes referits als serveis socials? Si la resposta és afirmativa,
indicau quins.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Arguments per a la reducció de llits i quiròfans a l'estiu

Com a argument per reduir llits i quiròfans els mesos d'estiu,
la Conselleria de Salut justifica la disminució d'activitat habitual
en el període estival. A quina disminució d'activitat habitual es
refereix? Quin és el criteri tècnic que redueix llits i quiròfans
durant els mesos d'estiu quan és la temporada que hi ha més
persones a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Intervencions quirúrgiques 2010 i 2012

L'any 2010 durant els mesos de juliol i agost es realitzaren
9.157 intervencions quirúrgiques. Els mateixos mesos de 2012
en varen ser 7.169. Quina és l'explicació que dóna la
Conselleria?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Criteris per a l'elecció de la Policlínica

Quins són els criteris de qualitat que han decidit a l'Ibsalut
per a l'elecció de l'hospital de la Policlínica en el concurs de
servei públic?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Pressupost 2012 i liquidació del programa de detecció precoç
del càncer de mama

Quin era el pressupost destinat al programa de detecció
precoç del càncer de mama de l'any 2012? Quina ha estat la
seva liquidació pressupostària?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressupost 2013 del programa de detecció precoç del càncer de
mama

Quin és el pressupost destinat al programa de detecció
precoç del càncer de mama de l'any 2013?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Guerra de Síria

Quina quantia ha destinat el Govern de les Illes Balears a
l'emergència humanitària que està provocant la guerra de Síria?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcionaris actius a la Secretaria General d'Economia i
Competitivitat

Quants de funcionaris actius té la Secretaria General
d'Economia i Competitivitat? Se solAlicita detall per categories.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Compliment de mesures judicials en règim obert

Quants treballadors i treballadores, amb qualsevol tipus de
contracte, té la Conselleria de Serveis Socials destinats al
compliment de mesures judicials en règim obert, a 1 de gener,
a 1 de febrer, a 1 de març, a 1 de juny, a 1 de juliol, a 1 d'agost,
a 1 de setembre, a 1 d'octubre i a 1 de desembre de 2013? Se
solAlicita detall per categories i per cadascun dels mesos
assenyalats.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reiteració de la pregunta sobre targeta sanitària (de setembre
2012 a maig 2012)

A la pregunta "A quantes persones sense targeta sanitària per
trobar-se en situació d'irregularitat administrativa els varen
assignar un metge de família, un pic diagnosticada una malaltia
crònica o infecciosa? Se solAliciten les dades de dia 1 de
setembre de 2012 a 10 de maig de 2012", la conselleria
contestà: "A dades de setembre de 2013 s'han assignat metges
de família pel seguiment de les seves patologies a 7 persones".
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Considerant que no s'ha respost la pregunta es torna solAlicitar:
A quantes persones sense targeta sanitària per trobar-se en
situació d'irregularitat administrativa els varen assignar un
metge de família, un pic diagnosticada una malaltia crònica o
infecciosa? Se solAliciten les dades de dia 1 de setembre de 2012
a 10 de maig de 2012.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reiteració de la pregunta sobre inici de la investigació d'Alpha
Pam

A la pregunta formulada "Quin dia ordenà el conseller de
Salut iniciar la investigació relacionada amb la mort d'Alpha
Pam,", la contestació és: "Des que es té constància, per part del
Servei de Salut s'inicià l'estudi de les circumstàncies que
envoltaren aquest fets". Davant la inadequada resposta es va
tornar a demanar la mateixa pregunta i es va contestar:
"Posteriorment a la comunicació de l'Institut de Medecina legal
de Palma de la mort del Sr. Alpha Pam al Servei
d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública".
Considerant que per segona vegada no s'ha respost la pregunta
formulada per la parlamentària que subscriu es torna a
solAlicitar: Quin dia (data completa, dia, mes i any) ordenà el
conseller de Salut iniciar la investigació relacionada amb la
mort del Sr. Alpha Pam?

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dependència, octubre i novembre 2013

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos d'octubre i
novembre de 2013? (es demana informació dels mesos per
separat).

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos d'octubre i
novembre de 2013? (es demana informació dels mesos per
separat).

Quants de beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada els mesos d'octubre
i novembre de 2013? (es demana informació dels mesos per
separat).

De la quantia total de la nòmina dels mesos d'octubre i
novembre de 2013 de l'ajuda econòmica de dependència, quina
part correspon a endarreriments? (es demana informació dels
mesos per separat).

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica
familiar de dependència els mesos d'octubre i novembre de
2013? (es demana informació dels mesos per separat).

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència els mesos d'octubre i novembre de
2013? (es demana informació dels mesos per separat).

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos al centre es Fusteret, octubre i novembre 2013

Quants de menors han estat ingressats en els mesos d'octubre
i novembre de 2013 i amb quina mesura judicial en el centre es
Fusteret. Detall per mes i per setmana

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos al centre es Mussol, octubre i novembre 2013

Quants de menors han estat ingressats en els mesos d'octubre
i novembre de 2013 i amb quina mesura judicial en el centre es
Mussol. Detall per mes i per setmana

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos al centre es Pinaret, octubre i novembre 2013

Quants de menors han estat ingressats en els mesos d'octubre
i novembre de 2013 i amb quina mesura judicial en el centre es
Pinaret. Detall per mes i per setmana

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estades al centre es Fusteret, octubre i novembre 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre es
Fusteret durant els mesos d'octubre i novembre de 2013? (es
demana detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estades al centre es Mussol, octubre i novembre 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre es
Mussol durant els mesos d'octubre i novembre de 2013? (es
demana detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estades al centre es Pinaret, octubre i novembre 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre es
Pinaret durant els mesos d'octubre i novembre de 2013? (es
demana detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Medi obert, octubre i novembre 2013

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos al Programa de Medi obert els mesos d'octubre i
novembre de 2013? (es demana detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Medi obert, octubre i novembre 2013 (II)

Quants de menors i joves amb mesures judicials estan
pendents de ser atesos al Programa de Medi obert a 30 d'octubre
i 30 de novembre de 2013? (es demana detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Renda bàsica, octubre i novembre 2013

Quantes persones han estat beneficiàries de conveni amb els
consells insulars per a la gestió de la renda bàsica durant els
mesos d'octubre i novembre de 2013? Se solAliciten les dades
especificant-les per mes, per illa i per gènere.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE, octubre i novembre 2013

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant els mesos d'octubre i
novembre de 2013? (es demana detall per mes)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant els
mesos d'octubre i novembre de 2013 i que hagin de ser
abonades per l'Ibsalut? (es demana el detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Detecció precoç del càncer de mama, octubre i novembre 2013

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de Detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
els mesos d'octubre i novembre de 2013? (es demana detall per
mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció dental infantojuvenil, octubre i novembre
2013

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil dels mesos d'octubre i novembre de 2013?
Quants d'infants es varen beneficiar d'aquest programa durant
aquests mesos? Quants de dentistes varen participar d'aquest
programa durant aquests mesos? (es demana detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques als hospitals públics i fundacions,
octubre i novembre 2013

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els mesos
d'octubre i novembre de 2013 als hospitals públics i fundacions?
Se solAlicita que s'especifiqui per mes i per hospitals o
fundacions.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques als hospitals privats, octubre i
novembre 2013

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els mesos
d'octubre i novembre de 2013 als hospitals privats amb ànim de
lucre o sense ànim de lucre, pagades amb doblers públics
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita que s'especifiqui per mes, el nom de
l'hospital o de la clínica i el nombre d'intervencions realitzades.

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals, octubre i novembre 2013

Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant els mesos
d'octubre i novembre de 2013? Quantes receptes varen suposar?
Quants d'envasos varen suposar? (es demana el detall per mes)

Palma, a 2 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tala d'arbres i tasques de restauració de l'incendi forestal
d'Andratx

En quina mesura la tala d'arbres executada per empreses
privades amb l'acord de propietaris particulars i autorització de
la Direcció General de Medi Natural (DGMN) s'ajusten a les
actuacions previstes al Pla de restauració?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Autoritzacions de tala d'arbres a la zona afectada de l'incendi
forestal d'Andratx

Quines són les condicions incloses a les autoritzacions de
tasques de tala d'arbres i altres associades a la recuperació de la
zona afectada per l'incendi forestal d'Andratx d'enguany? Quins
mitjans empra la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori per a la seva verificació?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Efectius i mitjans de la recuperació de la zona afectada de
l'incendi forestal d'Andratx

Quina és la relació en termes absoluts i relatius entre mitjans
humans i tècnics propis de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori i els de les empreses privades que treballen
en la recuperació de la zona afectada per l'incendi forestal
d'Andratx?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Afirmacions del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori

En quines evidències fonamenta el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori les seves afirmacions realitzades el
passat 1 de desembre al programa "A vivir que son dos días" de
Ràdio Mallorca (Cadena Ser) per dir que entitats ecologistes
com Oceana ara protesten més perquè en temps del pacte rebien
més subvencions?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Data d'ingrés del PP de la sentència del cas Scala

En quina data va fer efectiu el Partit Popular (PP) l'ingrés a
la CAIB corresponent a l'execució de la sentència de l'anomenat
cas Scala?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses i ingressos del cas Scala

A quina partida de despeses ha destinat el Govern les
quantitats recaptades arran de la sentència judicial de l'anomenat
cas Scala?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla de restauració de l'incendi forestals d'Andratx

En quina situació es troba la redacció del Pla de restauració
de la zona afectada per l'incendi forestal d'Andratx succeït el
juliol d'enguany i quina és la previsió de calendari d'aprovació
i execució?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Turisme cultural

Reiterant la pregunta escrita amb RGE núm. 10897/2013,
relativa a recuperació del turisme de procedència estatal, i atès
que la resposta de la conselleria em solAlicita aclarir l'expressió
"Països catalans", reformul la pregunta de la manera següent: 

Donat que existeixen trets culturals, lingüístics i històrics
compartits entre les Illes Balears i la resta de territoris de
l'antiga Corona d'Aragó, té la conselleria pensat dins l'objectiu
de recuperació del turisme de procedència estatal, cap acció o
producte vinculat a la promoció de la nostra comunitat als
esmentats territoris?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Representant del Govern a Fundatur (2)

Quin mecanisme hi ha previst perquè els representants del
Govern al Patronat de la Fundació turística i cultural de les Illes
Balears donin comptes a l'administració autonòmica de la seva
participació a les reunions i a la presa de decisió de l'esmentada
fundació?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Representant del Govern a Fundatur (1)

Quins són els noms dels representants del Govern al
Patronat de la Fundació turística i cultural de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Ventall de tipologies de caigudes d'hotel

D'acord amb allò manifestat per part fer de la Conselleria de
Turisme en resposta a les preguntes escrites RGE núm. 9206 i
9207/13, quin és el ventall de tipologies de caigudes de clients
pels balcons dels establiments hotelers de les Illes Balears que
maneja la conselleria?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intercanvi d'experiències turístiques amb Catalunya

Atesa la millora de posicions de Catalunya respecte d'altres
comunitats en termes de visitants i despesa turística, fins i tot en
haver aplicat l'impost d'estades turístiques, té la Conselleria de
Turisme del Govern de la CAIB pensada alguna jornada de
treball i intercanvi d'experiències en matèria turística amb la
comunitat veïna?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

Aportació de l'Escola de Turisme per a l'ús de l'espai annex de
l'IES Josep Ma Quadrado

Quina serà l'aportació a l'IES Josep Ma Quadrado o a la
Conselleria d'Educació que farà l'Escola de Turisme?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Compromisos de l'Escola de Turisme per a l'ús de l'espai annex
de l'IES Josep Ma Quadrado

En quin document es regulen els compromisos de l'Escola
de Turisme en l'ús de l'annex de l'IES Josep Ma Quadrado?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Informe sobre neuroreflexoteràpia

Quina o quines persones són els autors de l'informe sobre
neuroreflexoteràpia realitzat el mes de maig de 2013 a la
Conselleria de Salut?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera per a visites externes de l'Hospital General
Mateu Orfila

Quina és la llista d'espera per a visites externes de l'Hospital
General Mateu Orfila, indicant persones i demora mitjana a juny
de 2013 i a desembre de 2013?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera per a intervencions quirúrgiques de l'Hospital
General Mateu Orfila

Quina és la llista d'espera per a intervencions quirúrgiques
de l'Hospital General Mateu Orfila, indicant persones i demora
mitjana a juny de 2013 i a desembre de 2013?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Queixes de l'àrea de salut de Menorca (I)

Quin és el nombre de queixes de l'àrea de salut de Menorca
l'any 2011?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Queixes de l'àrea de salut de Menorca (II)

Quin és el nombre de queixes de l'àrea de salut de Menorca
l'any 2012?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Queixes de l'àrea de l'Hospital General Mateu Orfila (I)

Quin és el nombre de queixes de l'Hospital General Mateu
Orfila l'any 2011?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Queixes de l'àrea de l'Hospital General Mateu Orfila (II)

Quin és el nombre de queixes de l'Hospital General Mateu
Orfila l'any 2012?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Nombre total de baixes del professorat (I)

Quin és el nombre total de baixes del professorat a 1 de
desembre de l'any 2011?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Nombre total de baixes del professorat (II)

Quin és el nombre total de baixes del professorat a 1 de
desembre de l'any 2012?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ubicació de l'alumnat desallotjat del CEIP M. Lluïsa Serra

Quina solució ha trobat la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per ubicar l'alumnat que ha estat desallotjat del
CEIP M. Lluïsa Serra de Maó a conseqüència dels
despreniments del sostre ocorreguts la tardor de 2013?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ubicació de l'alumnat desallotjat del centre Sant Francesc de
Sales de Ciutadella

Quina solució ha trobat la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per ubicar l'alumnat que ha estat desallotjat del
centre docent concertat Sant Francesc de Sales de Ciutadella a
conseqüència dels despreniments del sostre ocorreguts la tardor
de 2013?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Repara els desperfectes a causa de l'aigua de pluja

Quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
reparar els desperfectes de l'IES Pasqual Calbó de Maó que han
inutilitzat unes aules a causa de l'aigua de pluja?

Palma, a 3 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (I)

Quina va ser l'agenda, detallada, del viatge a EUA de
novembre de 2013 del Sr. President del Govern de les Illes
Balears, desglossada per dies i actes?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (II)

Quins van ser els objectius del viatge a EUA de novembre
de 2013 del Sr. President del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (III)

Quina és la valoració detallada del compliment dels
objectius del viatge a EUA de novembre de 2013 del Sr.
President del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (IV)

Quina és la relació de persones que van acompanyar en el
viatge a EUA de novembre de 2013 el Sr. President del Govern
de les Illes Balears a costa del pressupost d'aquesta comunitat
autònoma?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Viatge a EUA de novembre de 2013 (V)

Quina és la relació detallada de les funcions exercies per
cadascuna de les persones que van acompanyar en el viatge a
EUA de novembre de 2013 el Sr. President del Govern de les
Illes Balears a costa d'aquesta comunitat autònoma?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (VI)

Quina és la relació detallada i desglossada per dies de les
despeses assumides diàriament pel pressupost de la comunitat
autònoma referida al viatge a EUA de novembre de 2013 del Sr.
President del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (VII)

Quina quantitat de diners de la comunitat autònoma es va
portar en efectiu metàlAlic al viatge a EUA de novembre de 2013
del Sr. President del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (VIII)

Quina quantitat de diners de la comunitat autònoma en
efectiu metàlAlic es va reintegrar després del viatge a EUA de
novembre de 2013 del Sr. President del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (IX)

Quina targeta o quines targetes de crèdit o dèbit es van
utilitzar en el viatge a EUA de novembre de 2013 del Sr.
President del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (X)

Quina sistema es va utilitzar per solucionar els pagaments
fets en ocasió del viatge a EUA de novembre de 2013 del Sr.
President del Govern de les Illes Balears, durant la seva estada
en aquell país?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (XI)

Quin ha estat el cost que ha tingut per tots els conceptes el
viatge a EUA de novembre de 2013?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (XII)

Quins viatges té prevists fora d'Espanya el Sr. President del
Govern de les Illes Balears per a l'any 2013?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (XIII)

Quins desplaçaments té prevists fora de la comunitat
autònoma, però sense sortir d'Espanya, el Sr. President del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a EUA de novembre de 2013 (XIV)

Per quin motiu el Sr. President del Govern de les Illes
Balears no compleix l'obligació de publicar les despeses
protocolAlàries, tal com obliga la Llei del bon govern i de la
bona administració?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients derivats a consulta mèdica (I)

Quin és el nombre de pacients derivats a consulta mèdica a
l'Hospital de la Creu Roja, desglossats per especialitat i any des
de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients derivats a consulta mèdica (I)

Quin és el nombre de pacients derivats a consulta mèdica a
l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per especialitat i any
des de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients derivats per intervenció quirúrgica (I)

Quin és el nombre de pacients derivats per intervenció
quirúrgica a l'Hospital de la Creu Roja, desglossats per
especialitat i any des de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pacients derivats per intervenció quirúrgica (II)

Quin és el nombre de pacients derivats per intervenció
quirúrgica a l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per
especialitat i any des de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients derivats per hospitalització (I)

Quin és el nombre de pacients derivats per hospitalització a
l'Hospital de la Creu Roja, desglossats per especialitat i any des
de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients derivats per hospitalització (II)

Quin és el nombre de pacients derivats per hospitalització a
l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per especialitat i any
des de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients derivats per prova diagnòstica (I)

Quin és el nombre de pacients derivats per prova diagnòstica
a l'Hospital de la Creu Roja, desglossats per especialitat i any
des de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients derivats per prova diagnòstica (II)

Quin és el nombre de pacients derivats per prova diagnòstica
a l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per especialitat i
any des de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de
2013?

Palma, a 5 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.

Pacients derivats per rehabilitació

Quin és el nombre de pacients derivats per rehabilitació a
l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per especialitat i any
des de dia 1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Avaluació de diagnòstic extraordinària

Com es justifica l'avaluació de diagnòstic extraordinària
d'aquest curs?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Avaluació de diagnòstic

Quan es publicaran els resultats de l'avaluació de diagnòstic
del curs passat?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Proves d'avaluació

Per quina raó s'adrecen ara les proves d'avaluació als
alumnes de 1r, 3r i 5è de primària?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Proves de diagnòstic

Per què no s'avalua també la competència matemàtica, com
és habitual a les proves de diagnòstic?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nivells de competència

Per què es tornaran a repetir les proves el proper mes de
maig? Es volen fer comparacions entre els nivells de
competència de principi i final de curs? Quina hipòtesi es vol
contrastar?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Implantació del TIL

Tenen aquestes proves la finalitat d'avaluar la implantació
del TIL en el sistema educatiu?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Pla pilot plurilingüe

Si estan avaluant el TIL, per què no s'ha avaluat encara el
desenvolupament del Pla pilot plurilingüe?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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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.

Competències no lingüístiques

Per què no s'avaluen les competències no lingüístiques
treballades en anglès? Han oblidat a la conselleria que el
tractament integrat de llengües significa compartir en llengua
estrangera matèries no lingüístiques?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Convocatòria d'aplicadors i correctors

és casualitat que la convocatòria d'aplicadors i correctors de
les proves fos publicada en el BOIB precisament dia 24
d'octubre, dia de la vaga d'ensenyament? Per què un termini tan
curt per a la presentació d'instàncies?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acord de confidencialitat

Quina raó justifica que es faci signar un acord de
confidencialitat als mestres que apliquen les proves? S'ha
d'entendre que la confidencialitat s'estén al propi contingut de
les proves?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Neutralitat de l'IAQSE

Es pot confiar en la neutralitat de l'IAQSE a l'hora d'avaluar
l'aplicació d'un programa de la Conselleria d'Educació, de la
qual depèn orgànicament? Per què no s'ha deixat aquesta
responsabilitat en mans d'una institució independent de
reconeguda solvència com la UIB?

Palma, a 4de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Selecció dels centres

Com es pot estar segur que la selecció dels centres s'ha
realitzat, realment, de manera aleatòria i no s'han triat els que
més interessen a l'Administració?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mostra d'alumnes

Quina garantia es té que, a cada colAlegi, la mostra d'alumnes
sigui representativa i no s'hagin seleccionat els alumnes amb
majors competències lingüístiques?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)
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.

Exàmens dissenyats amb criteris científics

Es pot confiar que els exàmens d'han dissenyat amb criteris
científics i no amb intencions amagades? Per què ni els alumnes
ni els professors s'han pogut endur un exemplar del qüestionari?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades de les proves

Per què s'ha exigit als centres que eliminin les dades de les
proves dels seus equips informàtics?

Palma, a 4 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (I)

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Menorca que són
atesos al Servei d'oncologia radioteràpica de l'Hospital
Universitari de Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de
gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (II)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (III)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (IV)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Menorca per a consulta mèdica al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Servei d'oncologia radioteràpica (V)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyats de malalts
de l'illa de Menorca per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (VI)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per a tractament ambulatori al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (VII)

Quin és el cost de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per a tractament ambulatori al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (VIII)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Menorca per a tractament ambulatori al
Servei d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de
Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010
a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (IX)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyants de malalts
de l'illa de Menorca per a tractament ambulatori al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (X)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Servei d'oncologia radioteràpica (XI)

Quin és el cost de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XII)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Menorca per a hospitalització al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XIII)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyants de malalts
de l'illa de Menorca per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XIV)

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Menorca que són
atesos a serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals públics
radicats a la península Ibèrica, desglossat per anys des de dia 1
de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XV)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca que són atesos a serveis d'oncologia radioteràpica
d'hospitals públics radicats a la península Ibèrica, desglossat per
anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XVI)

Quin és el nombre de malalts de l'illa d'Eivissa que són
atesos al Servei d'oncologia radioteràpica de l'Hospital
Universitari de Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de
gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XVII)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
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desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XVIII)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XIX)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa d'Eivissa per a consulta mèdica al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XX)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyats de malalts
de l'illa d'Eivissa per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXI)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per a tractament ambulatori al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXII)

Quin és el cost de desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per a tractament ambulatori al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXIII)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa d'Eivissa per a tractament ambulatori al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?



7878 BOPIB núm. 128 -  13 de desembre de 2013

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXIV)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyants de malalts
de l'illa d'Eivissa per a tractament ambulatori al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXV)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXVI)

Quin és el cost de desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXVII)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa d'Eivissa per a hospitalització al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DU)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XXVIII)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyants de malalts
de l'illa d'Eivissa per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DV)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XXIX)

Quin és el nombre de malalts de l'illa d'Eivissa que són
atesos a serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals públics
radicats a la península Ibèrica, desglossat per anys des de dia 1
de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXX)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa que són atesos a serveis d'oncologia radioteràpica
d'hospitals públics radicats a la península Ibèrica, desglossat per
anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXI)

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Formentera que són
atesos al Servei d'oncologia radioteràpica de l'Hospital
Universitari de Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de
gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXII)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EA)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXIII)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a consulta mèdica al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EB)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXIV)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Formentera per a consulta mèdica al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXV)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyats de malalts
de l'illa de Formentera per a consulta mèdica al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXVI)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a tractament ambulatori al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXVII)

Quin és el cost de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a tractament ambulatori al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXVIII)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Formentera per a tractament ambulatori al
Servei d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de
Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010
a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EG)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XXXIX)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyants de malalts
de l'illa de Formentera per a tractament ambulatori al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EH)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XL)

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EI)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XLI)

Quin és el cost de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a hospitalització al Servei d'oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XLII)

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Formentera per a hospitalització al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XLIII)

Quin és el cost de desplaçaments d'acompanyants de malalts
de l'illa de Formentera per a hospitalització al Servei
d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30
de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XLIV)

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Formentera que són
atesos a serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals públics
radicats a la península Ibèrica, desglossat per anys des de dia 1
de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EM)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XLV)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera que són atesos a serveis d'oncologia radioteràpica
d'hospitals públics radicats a la península Ibèrica, desglossat per
anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EN)
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.

Servei d'oncologia radioteràpica (XLVI)

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Mallorca que són
atesos al serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals públics
radicats a la Península Ibèrica, desglossat per anys des de dia 1
de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei d'oncologia radioteràpica (XLVII)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Mallorca que són atesos al serveis d'oncologia radioteràpica
d'hospitals públics radicats a la Península Ibèrica, desglossat per
anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2010?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2011?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2012?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2013,
fins el 30 de novembre?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2010?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2011?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2012?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant 2013,
fins el 30 de novembre?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EY)
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.

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2010?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EZ)
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.

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2011?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FA)
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.

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2012?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2013, fins el 30 de novembre?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2010?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2011?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2012?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FF)
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.

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2013, fins el 30 de novembre?

Palma, a 5 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)
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.

Deficiències a les escoles del municipi de Llucmajor (I)

Tot i les reiterades denúncies i mobilitzacions de pares i
mares, les escoles del municipi de Llucmajor pateixen greus
deficiències que no han estat resoltes, pensa la conselleria
intervenir per solucionar les mancances?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deficiències a les escoles del municipi de Llucmajor (II)

És conscient la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats que algunes de les deficiències posen en risc la
integritat física dels usuaris dels centres, en especial els del
CEIP Urbanitzacions de Llucmajor?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deficiències a les escoles del municipi de Llucmajor (III)

Té coneixement la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de la denúncia presentada per l'APIMA del CEIP
Urbanitzacions de Llucmajor al Ministeri de Treball? Pensa
intervenir per tal de resoldre les deficiències que han generat la
denúncia?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FJ)
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.

Nou institut d'educació secundària al municipi de Llucmajor

Pot confirmar la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats les informacions referides al nou institut d'educació
secundària al municipi de Llucmajor que donen l'any 2017 com
a data màxima per a la seva construcció?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs

Llistat de les quantitats econòmiques aportades pel Govern
de les Illes Balears a la Fundació Kovacs, desglossat per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació, distribuït per
anys des de l'any 2012 fins a desembre de 2013.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 5 de desembre de 2013?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (6)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a la
comunitat autònoma de les Illes Balears durant el primer any de
funcionament dels nous copagaments farmacèutics corresponent
a l'aportació directa dels ciutadans?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (7)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a la
comunitat autònoma de les Illes Balears durant el primer any de
funcionament dels nous copagaments farmacèutics corresponent
a l'aportació directa dels pensionistes?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (8)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a la
comunitat autònoma de les Illes Balears durant el primer any de
funcionament dels nous copagaments farmacèutics corresponent
a l'aportació directa de les persones actives que aporten més del
10% del pagament directe de medicaments?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Receptes (1)

Quin és el nombre de receptes emeses pel sistema públic de
salut de les Illes Balears relatives al 2n semestre de 2012?
Dades diferenciades per mesos, tant de persones actives com de
pensionistes.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Receptes (2)

Quin és el nombre de receptes emeses pel sistema públic de
salut de les Illes Balears relatives al 2r semestre de 2013? Dades
diferenciades per mesos, tant de persones actives com de
pensionistes.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FR)
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.

Receptes (3)

Quin és el nombre de receptes dispensades per les farmàcies
extra hospitalàries del sistema públic de salut de la comunitat
autònoma de les Illes Balears relatives al 1r semestre de 2013?
Dades diferenciades per mesos, tant de persones actives com de
pensionistes.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FS)
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.

Receptes (4)

Quin és el nombre de receptes dispensades per les farmàcies
extra hospitalàries del sistema públic de salut de la comunitat
autònoma de les Illes Balears relatives al 2n semestre de 2012?
Dades diferenciades per mesos, tant de persones actives com de
pensionistes.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FT)
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.

Despesa farmacèutica (1)

Quantitats de la despesa farmacèutica del Servei de Salut de
les Illes Balears relatives al 1r semestre de 2013, diferenciades
per mesos.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa farmacèutica (2)

Quantitats de la despesa farmacèutica del Servei de Salut de
les Illes Balears relatives al 2n semestre de 2012, diferenciades
per mesos.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (9)

Quina ha estat l'aportació dels ciutadans de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per la modificació del copagament
farmacèutic, a cadascuna de les modalitats de TS1: 002, 003,
004, 005. Dades relatives al 2n semestre de 2012, diferenciades
per mesos.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (1)

Quin són el nombre de pensionistes de la comunitat
autònoma exempts de copagament farmacèutic i el percentatge
que suposa el total de pensionistes de la comunitat de les Illes
Balears?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (2)

Quin és el nombre de pensionistes a de la comunitat
autònoma adscrits al copagament farmacèutic d'aportació d'un
10% amb límit de 8 euros/mes i 96 euros/any, així com la
quantitat total abonada per ells en el període comprès entre
juliol de 2012 i juliol de 2013? Percentatge d'aquest tipus de
pensionistes sobre el total de pensionistes de la comunitat de les
Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (3)

Quin és el nombre de pensionistes a de la comunitat
autònoma adscrits al copagament farmacèutic d'aportació d'un
10% amb límit de 18 euros/mes i 216 euros/any, així com la
quantitat total abonada per ells en el període comprès entre
juliol de 2012 i juliol de 2013? Percentatge d'aquest tipus de
pensionistes sobre el total de pensionistes de la comunitat de les
Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (4)

Quin és el nombre de pensionistes a de la comunitat
autònoma adscrits al copagament farmacèutic d'aportació d'un
10% amb límit de 60 euros/mes i 720 euros/any, així com la
quantitat total abonada per ells en el període comprès entre
juliol de 2012 i juliol de 2013? Percentatge d'aquest tipus de
pensionistes sobre el total de pensionistes de la comunitat de les
Illes Balears.
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Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (5)

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat registrà un
estalvi en dispensació farmacèutica. Des que es va posar en
funcionament el sistema de copagaments i fins el mes d'agost
passat l'estalvi puja a 2.306 milions d'euros en el conjunt
d'Espanya. Quina és, segons la Conselleria de Salut, la xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica a la comunitat autònoma de
les Illes Balears durant aquests cartorze mesos de funcionament
d'aquests copagaments? Dades diferenciades per mesos des del
començament del copagament fins l'agost de 2013 inclòs.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Copagament farmacèutic (10)

Quina ha estat l'aportació dels ciutadans de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per la modificació del copagament
farmacèutic a cadascuna de les modalitats de TSI: 002, 003,
004, 005? Dades relatives al 1r semestre de 2013, diferenciades
per mesos.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GD)
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.

Anticonceptius orals (I)

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

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GE)
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.

Anticonceptius orals (II)

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

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GF)
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.

Anticonceptius orals (III)

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

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals (IV)

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

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reintegraments als ciutadans pel copagament

Quines han estat les quantitats reintegrades per sobrepassar
el límit establert en el copagament de productes farmacèutics als
usuaris pensionistes del sistema públic de Salut de la comunitat
autònoma de les Illes Balears? Dades relatives a 2013, mes a
mes i desagregades per illes.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targetes sanitàries exemptes de copagament farmacèutic

Quin ha estat el nombre de targetes sanitàries exemptes de
copagament farmacèutic pels criteris d'exempció de copagament
del RD 16/2012? Dades a desembre de 2012 i juny de 2013,
desagregades per illes.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Persones en situació d'atur que es beneficien de codi TSI 001

Quin ha estat el nombre de persones en situació d'atur que
es beneficien de codi TSI 001 a la comunitat autònoma de les
Illes Balears? Dades desagregades per mesos i illa, l'any 2013.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targetes sanitàries en vigor (I)

Quin és el nombre de targetes sanitàries en vigor (titulars i
beneficiaris) en el sistema públic de Salut de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, relatiu als mesos de juny de 2012,
gener de 2013 i juny de 2013? Dades desagregades per illes.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targetes sanitàries en vigor (II)

Quin és el nombre de targetes sanitàries que s'han donat de
baixa en aplicació del RD 16/2012, en el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, desagregades per illes,
a data 30 de juny de 2013, des de la seva entrada en vigor?

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targetes sanitàries

Quin és el nombre de targetes sanitàries a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, diferenciades per illes amb codis
001, 002, 003, 004, 005? Dades referides a setembre de 2013.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ciutadans que han perdut la seva condició d'assegurats

Quin és el nombre de ciutadans de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que han perdut la seva condició d'assegurats per
tenir ingressos superiors a 100.000 euros anuals? Dades
referides per províncies des de l'aplicació del Reial Decret
16/2012.

Palma, a 9 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 10248/12 a 10250/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII a X).
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Quina quantitat econòmica ha abonat el Servei de Salut de
les Illes Balears per rescissió del conveni amb les Clíniques
Aragón, Aurora i EMECE per la realització d'interrupcions
voluntàries de l'embaràs?

No hi ha cap conveni signat entre el Servei de Salut i la
Clínica Aragó, Clínica Aurora i Clínica EMECE.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 10251/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (XI). (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
de la nostra comunitat autònoma, desglossats per hospital i per
mes, des de dia 1 de gener a dia 31 d'octubre de 2012?

De gener a octubre
HCIN: 12
HUSE: 36 (excepte gener i febrer: 35)
ASEF. 15
Menorca: 9
Manacor: 15
HSLL: 24

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 7876/13, 7030/13, 7939/13 i
7948/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, relatives a persones amb contractació laboral a la
Conselleria de Família i Serveis Socials 12 i 18 a 20. (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat 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, per sentència i resolució judicial? Quantia
individualitzada per persona dels salaris de tramitació 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 de Família i Serveis Socials, de que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a conseqüència
d'una sentència o resolució judicial?  Quantes persones
acomiadades o que han finalitzat la seva 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, estan pendents de resolució judicial,
en primera o segona instància social? Quantia individualitzada
per persona dels salaris que han percebut sense haver anat a
la feina les persones acomiadades o que han finalitzat la seva
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, com a conseqüència
d'una sentència o resolució judicial?

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 a 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.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7912/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra , relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 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 de Família i Serveis
Socials, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013, com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial?
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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.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7932/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra , relativa a  persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports, 18.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació 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 de Turisme i Esports, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Ens públics de la Conselleria de Turisme i Esports
Ports de les Illes Balears: 0
Fundació Esport Balear: 0
Escola d'Hoteleria: 0
Consorci Palma Arena: no n'hi ha cap.
ATB: Juana Maria Cerdà Ramis: 13.351,04i.

    Catalina M. Riera Sureda: 13.306.88i.

Palma, 19 d'agost de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 8127/13 i 8170/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cost
dels consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (II
i III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la
Dona durant l'any 2013? Desglossament per assistents del cost
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
la qual cosa no existeix un consell d'administració.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 8351/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis especials a un
funcionari interí. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Atès que la Conselleria d'Administracions Públiques
exerceix "control de legalitat" sobre els acords municipals i
dels consells insulars, tal com es posa de relleu en resposta
parlamentària escrits; i atesos els dubtes de legalitat de l'acord
del Consell de Menorca del mes de juny de 2011 a través del
qual s'atorgava al Sr. José Simón Gornés Hachero, funcionari
interí com arqueòleg del CIM, la situació de "serveis
especials", pensa la conselleria requerir i informar
jurídicament l'esmentat acord?

Quant al control de legalitat dels actes i acords de les entitats
locals està previst legalment a l'article 65.1 de la Llei 7/85
LRBRL i 11 ss llei 20/2006 i no vulnera l'autonomia local.

S'exerceix per les administracions estatal, autonòmica i, a la
nostra CA pels consells insulars d'acord amb la Llei 8/1993, de
transferència de competències als consells insulars en matèria
de règim local.

Cada una d'aquestes administracions exerceix el control en
l'àmbit de les seves competències respectives.

Els consells insulars, en quant entitats locals, també estan
subjectes al control de legalitat respecte dels seus actes i acords
per part de l'Administració estatal i autonòmica.

No obstant això, arran de la modificació de la Llei 8/1993
per part de la Llei 8/2000, de consells insulars, no estan obligats
a trametre a les administracions autonòmica i estatal, la còpia
dels seus actes i acords. Per tant això suposa una diferència
important respecte de les altres entitats locals, obligades a
trametre els seus acords.

Marratxí, 20 de setembre de 2013 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 8352/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis especials a un
funcionari interí 2. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Considera el Govern de les Illes Balears que l'acord del
Consell de Menorca del juny de 2011 a través del qual s'atorga
"serveis especials" a un funcionari interí (el Sr. José Simón
Gornés Hachero) s'ajusta a la legalitat?

En base a l'EBEP, la Llei 3/2007, de Funció Pública, i també
a la jurisprudència, el Departament de Personal del Consell de
Menorca va emetre un informe favorable a la possible concessió
de Serveis Especials al Sr. Gornés. Amb aquest informe a la mà,
el 20 de juny de 2011 el conseller executiu en funcions del
Departament de Serveis Generals i Treball del Consell de
Menorca -governat en aquells moments pel PSOE i el PSM- va
aprovar i firmar la resolució que li concedia els Serveis
Especials per poder acceptar el càrrec.

Tal com consta l'informe del Consell de Menorca, els
Serveis Especials s'atorguen en referència als articles 87 i 10.5
de l'EBEP, i a l'article 99 de la Llei 3/2007 de Funció Pública de
la CAIB, en el que s'especifica que sigui una condició exclusiva
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de funcionaris de carrera. Però tot i això, l'EBEP, a l'article
10.5, estableix que als funcionaris interins els hi podrà ser
aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició,
el règim general dels funcionaris de carrera.

Els serveis jurídics del Consell Insular de Menorca van
aplicar la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la
interpretació d'aquesta expressió en tant no és refereix de
manera uniforme al colAlectiu de funcionaris interins, sinó que
s'ha de valorar CADA situació, per tal de fer efectiu el dret
fonamental d'igualtat reconegut a l'article 14 de la Constitució
Espanyola.

Marratxí, 20 de setembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 8353/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis especials a un
funcionari interí 3. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Si el Govern de les Illes Balears, considera que l'acord del
Consell de Menorca de juny de 2011 a través del qual s'atorga
"serveis especials" a un funcionari interí (el Sr. José Simón
Gornés Hachero) s'ajusta a la legalitat, per què l'administració
autonòmica no aplica el mateix criteri als seus funcionaris
interins?

En base a l'EBEP, la Llei 3/2007, de Funció Pública, i també
a la jurisprudència, el Departament de Personal del Consell de
Menorca va emetre un informe favorable a la possible concessió
de Serveis Especials al Sr. Gornés. Amb aquest informe a la mà,
el 20 de juny de 2011 el conseller executiu en funcions del
Departament de Serveis Generals i Treball del Consell de
Menorca -governat en aquells moments pel PSOE i el PSM- va
aprovar i firmar la resolució que li concedia els Serveis
Especials per poder acceptar el càrrec.

Tal com consta l'informe del Consell de Menorca, els
Serveis Especials s'atorguen en referència als articles 87 i 10.5
de l'EBEP, i a l'article 99 de la Llei 3/2007 de Funció Pública de
la CAIB, en el que s'especifica que sigui una condició exclusiva
de funcionaris de carrera. Però tot i això, l'EBEP, a l'article
10.5, estableix que als funcionaris interins els hi podrà ser
aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició,
el règim general dels funcionaris de carrera.

Els serveis jurídics del Consell Insular de Menorca van
aplicar la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la
interpretació d'aquesta expressió en tant no és refereix de
manera uniforme al colAlectiu de funcionaris interins, sinó que
s'ha de valorar CADA situació, per tal de fer efectiu el dret
fonamental d'igualtat reconegut a l'article 14 de la Constitució
Espanyola.

També cal tenir present que el dret d'accés a càrrecs públics
és un dret fonamental de la ciutadania reconegut a l'article 23 de
la Constitució Espanyola.

Hi ha jurisprudència recent la sentència TC 240/1999 en
resolució del recurs d'empara 2897/1995 i sense anar més lluny,
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer una passa
endavant en una sentència del 8 de setembre de 2011 (sentència
ROSADO/SANTANA) on, textualment, argumenta la
"ilAlegitimitat de tota diferència, a menys que raonadament
s'acrediti, es raoni i s'objectivi la mateixa" entre funcionaris de
carrera i funcionaris interins. D'especial interès els apartats 43,

44, 49, 56 i 62 que reflecteixen l'aplicació de la Directiva
Europea 1999/70 que impedeix discriminar treballadors per la
durada del seu contracte.

Marratxí, 20 de setembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 8359/13 i 8360/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a accés
de viatgers a un servei de transport públic en autobús del TIB
i alternatives a deixar viatgers a l'aturada de transport públic
en autobús del TIB. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quin és el protocol a aplicar en cas d'insuficiència d'espai
per permetre l'accés de viatgers a un servei de transport públic
en autobús del TIB. Quines alternatives ofereix el servei de
transport públic en autobús del TIB en cas d'haver de deixar
viatgers a l'aturada per no poder accedir al transport per
insuficiència d'espai?

El protocol a aplicar en aquest casos s'insereix en la rutina
operativa de les empreses que s'ocupen de la prestació directa
dels serveis de transport públic. En qualsevol cas, enfront d'un
problema puntual d'insuficiència d'espai, la resposta sistemàtica
de les empreses consisteix en la prestació dels serveis de reforç
necessaris per donar cobertura a la demanda.

Palma, 2 de setembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 8402/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programes
d'iniciatives als instituts. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Quines passes s'han donat amb la Conselleria d'Educació
per tal de donar cobertura als més de 20.000 alumnes que
abans gaudien dels programes d'iniciatives als instituts i que
ja no tenen aquesta oferta formativa?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no té cap
oferta formativa amb el nom de Programes d'iniciatives als
instituts. Caldria una nova redacció de la pregunta per poder
donar la resposta adient.

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

A la Pregunta RGE núm. 8619/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aprenentatge anglès
a l'escola (TIL) 2. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

"Hem format més de 3.800 professors", deia vostè el 22 de
maig, per referir-se al fet que tenien els mitjans humans per
dur endavant les TIL, però vostè realment creu que un curs de
50 o 100 hores, i encara que fos de 500 hores, pot  preparar
una persona per fer una assignatura en una llengua que no
domina? M'ho pot justificar?

El 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 contempla que els docents
podran impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de
coneixements no lingüístics en llengua estrangera hauran
d'acreditar coneixements de llengua estrangera de nivell
equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència. Per tant,
el punt de partida per tal d'impartir aquestes àrees o matèries en
llengua estrangera és el d'haver adquirit i acreditat un
coneixement de la llengua estrangera equivalent al B2 i no
exclusivament haver superat els cursos als quals fa referència.

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

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 8645/13, 8646/13 i 8648/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a Centre Es Fusteret, juliol 2013, a Centre
Es Mussol, juliol 2013 i a Centre socioeducatiu d'incorporació
social, juliol 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Quants de menors han estat ingressats el mes de juliol de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana. Quants de menors han estat ingressats el
mes de juliol de 2013 i amb quina mesura judicial en el centre
Es Mussol? Detall per setmana. Quants de menors han estat
ingressats el mes de juliol de 2013 i amb quina mesura judicial
en el centre socioeducatiu d'incorporació social? Detall per
setmana.

Juliol 2013: (1a setmana del 01 al 07, 2a setmana del 08 al 14,
3a setmana del 15 al 21, 4a setmana del 22 al 28, 5a setmana del
29 al 31):

Permanència de cap de setmana en centre: 0
Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim tancat: 0
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Internament terapèutic en règim tancat: 0

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 8647/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Pinaret, juliol 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

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

Juliol 2013
1a setmana del 01 al 07:

Permanència de cap de setmana en centre: 0
Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim tancat: 0
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Internament terapèutic en règim tancat: 0 

2a setmana del 08 al 14:
Permanència de cap de setmana en centre: 1
Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim tancat: 0
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Internament terapèutic en règim tancat: 1

3a setmana del 15 al 21:
Permanència de cap de setmana en centre: 0
Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim semiobert: 1
Internament terapèutic en règim tancat: 0 

4a setmana del 22 al 28:
Permanència de cap de setmana en centre: 0
Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Internament terapèutic en règim tancat: 0 

5a setmana del 29 al 31:
Permanència de cap de setmana en centre: 0
Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim tancat: 0
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Internament terapèutic en règim tancat: 0 

Total:
Permanència de cap de setmana en centre: 1
Internament en règim semiobert: 3
Internament en règim tancat: 2
Internament terapèutic en règim semiobert: 1
Internament terapèutic en règim tancat: 1

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

A la Pregunta RGE núm. 8649/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Fusteret, juliol 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).

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

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de juliol ha estat: 18 menors/joves (contemplant
mesures de cap de setmana, no retorns i fugues).

Palma, 28 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 8650/13, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Mussol, juliol 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de juliol de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de juliol de 2013 ha estat: 13 menors/joves.

  
Palma, 5 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 8654/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
de Medi Obert, juliol 2013 2. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).

Quants de menors i joves en mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el Programa de Medi Obert a 31de
juliol de 2013?

No hi ha joves pendents de ser atesos.

Palma, 6 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 8812/13 a 8815/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
ajudes individualitzades de menjador (I a IV). (BOPIB núm.
113, de 6 de setembre de 2013).

Quantes han estat les ajudes individualitzades de menjador
per als alumnes que  varen cursar estudis als centres docents
no universitaris durant el curs escolar 2012-2013 atorgades a

cadascuna de les illes? Quin ha estat el cost total de les ajudes
individualitzades de menjador per als alumnes que varen
cursar estudis als centres docents no universitaris durant el
curs escolar 2012-2013 atorgades? En quina data s'han pagat
les ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que
varen cursar estudis als centres docents no universitaris durant
el curs escolar 2012-2013? Quantes són les peticions d'ajudes
individualitzades de menjador per als alumnes que varen
cursar estudis als centres docents no universitaris durant el
curs escolar 2012-2013 no atorgades o denegades a cadascuna
de les illes?

La convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador
escolar per als alumnes que varen cursar estudis als centres
docents no universitaris durant el curs escolar 2012-2013 es va
publicar al BOIB núm. 122 de 3 de setembre de 2013 i el
termini de presentació de solAlicituds comprèn del 16 al 27de
setembre de 2013, ambdós inclosos.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 8865/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a motius
obertura expedient ODDM en relació al dret a l'educació.
(BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Quin és el motiu que ha motivat l'actuació o l'obertura
d'expedients per part de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor en relació amb el Dret a l'educació? Se solAlicita motiu
detallat de les 12 accions que es reconeixen a la Memòria de
l'Oficina.

• Conflictes amb la tutora d'una menor.
• SolAlicitud de més vigilància al pati i canvi de centre escolar.
• Queixa sobre la manca d'adaptació de les tasques escolars i

avaluacions a dos germans amb trastorn de l'aprenentatge.
• Desacord amb el suspens d'una assignatura.
• Escolarització a una aula específica.
• Dificultats per desenvolupar les classes amb normalitat per

obres.
• Conflicte amb el centre escolar.
• SolAlicitud d'orientació per afrontar una situació

d'assetjament escolar.
• Desacord amb el nivell d'una matèria que exigeix una mestra

al seu fill.
• Desacord amb una mestra pel nombre tan alts de suspensos.
• Menor que vol deixar els estudis.
• Mare que considera insuficients les adaptacions i ajudes que

rep la seva filla.

Palma, 18 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 8898/13 i 8899/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a retribucions dels consellers a plenaris extraordinaris del
Parlament (1 i 2). (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).

El passat dia 2 de juliol es varen celebrar tres plens
extraordinaris en el Parlament de les Illes Balears. Què varen
cobrar cada un dels consellers per assistir a les esmentades
convocatòries de 2 de juliol de 2013? Es demana relació de
cadascun dels consellers. El passat dia 16 de juliol es varen
celebrar tres plens extraordinaris en el Parlament de les Illes
Balears. Què varen cobrar cada una dels consellers per
assistir a les esmentades convocatòries de 16 de juliol de
2013? Es demana relació de cadascun dels consellers.

La informació relativa a l'assistència dels consellers a les
sessions parlamentàries (plenaris, comissions i juntes de
portaveus) la tramet el Parlament de les Illes Balears al Govern
de les Illes Balears de manera trimestral. Per tant, a data d'avui
no es disposa de la informació referida al tercer trimestre de
2013. Durant la primera setmana d'octubre es rebrà el certificat
emès per l'oficial major del Parlament de les Illes Balears amb
aquesta informació i es podran tramitar les dietes parlamentàries
corresponents.

Palma, 26 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 9137/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a corregudes de
bous en horari infantil. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).

Davant l'anunci per part de RTVE d'emetre a partir de l'1
de setembre les corregudes de bous en horari infantil, pensa el
Govern de les Illes Balears demanar la desconnexió
autonòmica, tot respectant la Llei 1/1992, de 8 d'abril?

No. El Govern de les Illes Balears no té aquesta
competència. La funció de l'executiu és vetllar pel compliment
de la Llei 1/1992, però en l'àmbit de les seves competències.

Palma, 24 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 9250/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Palau Saura. (BOPIB
núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

Ja que l'Ajuntament de Ciutadella ha ofert el Palau Saura
al Govern de l'Estat per a destinar-lo a un ús distint al previst
al Conveni de colAlaboració entre la Conselleria  de Turisme
del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca
per a l'execució, el  control i la coordinació del Projecte de

rehabilitació i Museïtzació del Palau Saura amb càrrec al fons
de rehabilitació d'espais turístics, ha elaborat la Conselleria
de Turisme i Esports o els serveis jurídics de la CAIB algun
informe que garanteixi la viabilitat de l'oferta feta pel
consistori de Ciutadella?

No consta cap informe al respecte.

Palma, 25 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 9252/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Palau Saura 2.
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

L'aportació feta per la Conselleria de Turisme a través del
Conveni de colAlaboració entre la Conselleria  de Turisme del
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per
a l'execució, el  control i la coordinació del Projecte de
rehabilitació i Museïtzació del Palau Saura amb càrrec al fons
de rehabilitació d'espais turístics, és compatible amb un ús
distint del previst a l'esmentat conveni, o s'haurà de renunciar
o reingressar els recursos contemplats a les seves clàusules?

Una vegada executat satisfactòriament el conveni firmat
l'any 2002 per a la rehabilitació del Palau Saura, no es preveu
que l'espai s'hagi de destinar a cap activitat concreta durant un
temps determinat.

Palma, 25 de setembre de 2013 .
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm.9296/13 a  9307/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
beques de menjador (I a XII). (BOPIB núm. 114, de 13 de
setembre de 2013).

Quantes beques de menjador es van concedir a l'alumnat
de les illes de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera
segons les convocatòries dels cursos 2009-2010, 2010-2011 i
2011-2012?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no
concedeix "beques de menjador".

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



7896 BOPIB núm. 128 -  13 de desembre de 2013

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 9439/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a viatges a
BrusselAles. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Relació dels viatges a BrusselAles per part dels
representants del Govern de les Illes Balears, relació de visites
realitzades i objectiu d'aquestes.

Li deman que limiti l'àmbit temporal de la pregunta. Li
agrairé que aclareixi a què es refereix amb "representants del
Govern".

Palma, 25 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 9517/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acomiadaments a
l'Agència d'Emigració i Cooperació. (BOPIB núm. 115, de 20
de setembre de 2013).

Quins han estat els criteris (d'antiguitat, tipus de contracte,
perfil professional, etc.) que s'han aplicat  a l'hora de decidir
quins treballadors s'acomiaden arran de la reestructuració de
l'ens Agència d'Emigració i Cooperació?

El criteri aplicat quan a l'acomiadament de treballadors de
l'AECIB ha estat el conseqüent a l'acord de Consell de Govern
de 10 de maig de 2013 pel qual s'inclouen noves mesures en la
III fase de reducció del SPI, i s'acorda l'extinció de l'AECIB. En
aplicació d'aquest acord el Consell de direcció de l'AECIB es
determina l'acomiadament colAlectiu mitjançant procediment
d'ERE, afectant a tota la plantilla de l'ens.

Palma, 2 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 9832/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (I).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Quin import s'ha liquidat per l'Impost sobre transmissions
patrimonials i Actes Jurídics Documentats per raó de
l'escriptura pública de compravenda i cancelAlació d'hipoteca
de l'Hotel Rocamar, atorgada dia 12 de setembre de 2012
davant el Notari Sr. Joan Trujillo Zaforteza, amb el número
1.249 del seu protocol?

L'import liquidat és de 0i, perquè els valors declarats són
exempts.

Palma, 1 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14920/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i
Conseller de Presidència, sobre el nomenament i la posterior
dimissió del Sr. Borja Rupérez com a gerent de l'EPRTVIB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de desembre de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el nomenament i la posterior
dimissió del Sr. Borja Rupérez com a gerent de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 127, de 5 de desembre
de 2013.

-  Pàg. 7763 i 7778. Informació, apartat F)
On diu: Rebuig de l'escrit RGE núm. 6732/13, ...
Hi ha de dir: Rebuig de l'escrit RGE núm. 6732/12, ...

-  Pàg. 7763 i 7778. Informació, apartat G)
On diu: Rebuig de l'escrit RGE núm. 7133/13, ...
Hi ha de dir: Rebuig de l'escrit RGE núm. 7133/12, ...

-  Pàg. 7769 i 7808. Respostes a preguntes, apartat P)
On diu: Rebuig de l'escrit RGE núm. 6740/14, ...
Hi ha de dir: Rebuig de l'escrit RGE núm. 6740/13, ...
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