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AN) RGE núm. 15483/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties
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AS) RGE núm. 15488/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a causes de
mortalitat. 7924

AT) RGE núm. 15489/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defuncions el
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AY) RGE núm. 15503/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació a
mútues laborals. 7925
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A) A la Pregunta RGE núm. 4214/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a targeta sanitària (I).
7930

B) A la Pregunta RGE núm. 4215/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a targeta sanitària (II).
7930
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C) A la Pregunta RGE núm. 6790/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació a tercers (I).
7930

D) A la Pregunta RGE núm. 7764/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a  dones que han quedat
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F) A la Pregunta RGE núm. 888/13, presentada per l'Hble. Sra.. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  convenis de colAlaboració
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G) A la Pregunta RGE núm. 1518/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a quantitat aportada a
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H) A la Pregunta RGE núm. 2060/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a adjudicació de l'oficina
de farmàcia del Pont d'Inca Nou (I). 7932

I) A la Pregunta RGE núm. 2061/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a adjudicació de l'oficina
de farmàcia del Pont d'Inca Nou (II). 7932
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d'Inca Nou (I). 7932

K) A la Pregunta RGE núm. 2063/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de farmàcia del
Pont d'Inca Nou (II). 7932

L) A la Pregunta RGE núm. 2448/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (VI). 7932

M) A les Preguntes RGE núm. 2452/13 i 2453/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nova targeta
sanitària individual (X i XI). 7932

N) A la Pregunta RGE núm. 4080/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a informe de legalitat dels
processos d'acomiadaments i/o amortitzacions de places (I). 7932

O) A la Pregunta RGE núm. 4081/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a informe de legalitat dels
processos d'acomiadaments  i/o amortitzacions de places (II). 7933

P) A la Pregunta RGE núm. 4710/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a amortització de llocs de treball
2013. 7933

Q) A la Pregunta RGE núm. 5102/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures cobrades
indegudament. 7933

R) A la Pregunta RGE núm. 5240/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel  Barceló i Milta, relativa a incompliment de l'objectiu
de dèficit el 2011. 7933

S) A la Pregunta RGE núm. 5568/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a lluita contra la pobresa
en la infància i l'adolescència. 7934

T) A les Preguntes RGE núm. 5658/13, 5660/13 i 5661/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
persones a les quals se'ls ha retirat la targeta sanitària a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. 7934

U) A la Pregunta RGE núm. 5696/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa al pla de prevenció
de la situació de dependència autonòmica. 7934

V) A la Pregunta RGE núm. 5697/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pla de prevenció de
les situacions de dependència (II). 7934

X) A la Pregunta RGE núm. 5814/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  persones sense
targeta sanitària. 7935
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Y) A la Pregunta RGE núm. 6530/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges corresponents
al DNI donats com a resposta (4). 7935

Z) A la Pregunta RGE núm. 6531/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noms i llinatges corresponents
als DNI donats com a resposta (5). 7935

AA) A la Pregunta RGE núm. 6532/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noms i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (6). 7935

AB) A la Pregunta RGE núm. 6533/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (7). 7935

AC) A la Pregunta RGE núm. 6534/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (12). 7936

AD) A la Pregunta RGE núm. 6535/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (13). 7936

AE) A la Pregunta RGE núm. 6536/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (8). 7936

AF) A la Pregunta RGE núm. 6537/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a  nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (9). 7936

AG) A la Pregunta RGE núm. 6538/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noms i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (10). 7936

AH) A la Pregunta RGE núm. 6359/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (11). 7936

AI) A la Pregunta RGE núm. 6540/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges corresponents
als DNI donats com a resposta (1). 7936

AJ) A les Preguntes RGE núm. 6570/13 a 6572/13 i 6574/13 a 6579/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a ajudes per experimentació de productes del camp, a camps d'experimentació de varietats de la patata i a camps
d'experimentació de varietats cerealístiques (I a III). 7937

AK) A les Preguntes RGE núm. 6653/13 a 6659/13 i 6667/13 a 6673/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a reducció de retribucions, per baixa d'IT (VII a XIII) i a reintegrament de retribucions (VII a XIII). 7937

AL) A la Pregunta RGE núm. 6758/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, maig 2013. 7937

AM) A les Preguntes RGE núm. 6825/13 i 6826/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
dependència i a programa d'assistent personal i dependència i a programa d'assistent personal, 2. 7937

AN) A la Pregunta RGE núm. 7275/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a escoles oficials
d'idiomes. 7938

AO) A la Pregunta RGE núm. 7279/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (II). 7938

AP) A les Preguntes RGE núm. 7358/13, 7366/13, 7374/13, 7382/13 i 7390/13 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló
i Bennàssar, relatives a reducció voluntària del complement específic a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I i II) i a compatibilitat
per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I a III). 7938

AQ) A la Pregunta RGE núm. 7372/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Vicepresidència i a la Conselleria de Presidència (II). 7939

AR) A les Preguntes RGE núm. 7478/13 i 7479/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cobrament
de més a pensionistes per copagament (I i II). 7939
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AS) A la Pregunta RGE núm. 7543/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de
teletraducció IBD. 7939

AT) A la Pregunta RGE núm. 7544/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pisos, conveni
IBAVI-IBD. 7940

AU) A les Preguntes RGE núm. 7546/13 i 7547/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives  a
programa de Medi Obert 2012 (I i II). 7940

AV) A la Pregunta RGE núm. 7559/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a convocatòria de
places de tècnic de gestió i sistemes. 7940

AX) A la Pregunta RGE núm. 7574/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  Centre Es Fusteret,
juny 2013. 7940

AY) A la Pregunta RGE núm. 7575/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre Es Mussol,
juny 2013. 7941

AZ) A la Pregunta RGE núm. 7576/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  Centre Es Pinaret,
juny 2013. 7941

BA) A la Pregunta RGE núm. 7577/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre
Socioeducatiu d'incorporació social, juny 2013. 7941

BB) A les Preguntes RGE núm. 7578/13 i 7579/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a estada
al centre Es Fusteret i al centre Es Mussol, juny 2013. 7942

BC) A la Pregunta RGE núm. 7622/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a tancament del
Centre Socioeducatiu d'incorporació social. 7942

BD) A les Preguntes RGE núm. 7769/13, 7787/13, 7796/13, 7805/13, 7814/13, 7823/13, 7778/13, 7832/13, 7841/13, 7844/13,
7863/13, 7872/13, 7881/13, 7890/13, 7899/13, 7908/13, 7917/13, 7926/13, 7935/13 i 7944/13, presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relatives a  persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (1 a 20).

7942

BE) A la Pregunta RGE núm. 7785/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a Vicepresidència i Conselleria de Presidència, 7. 7942

BF) A les Preguntes RGE núm. 7806/13 i 7815/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb
contractació laboral de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, 4 i 5. 7943

BG) A les Preguntes RGE núm. 7821/13, 7830/13, 7839/13, 7870/13, 7933/13 i 7942/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relatives a persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, 5, 6, 8, 11, 18 i 19.

7943

BH) A les Preguntes RGE núm. 7848/13, 7854/13, 7885/13, 7894/13, 7903/13 i 7921/13 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relatives a persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials, 10, 9, 13, 14, 15, 17.

7943

BI) A les Preguntes RGE núm. 7986/13, 8029/13, 8072/13, 8114/13, 8157/13, 8020/13, 8063/13 i 8148/13, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a  Consells d'Administració del Consorci de Transports de Mallorca (I i II), a cost dels consells
d'administració del Consorci de transports de Mallorca (I a III), a consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma (I i II) i a
cost dels consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma (II). 7944

BJ) A les Preguntes RGE núm. 7990/13, 8033/13, 8076/13, 8118/13 i 8161/13, presentades  per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a Consells d'Administració d'Espais de Natura Balear (I i II) i a cost dels Consells d'Administració d'Espais de Natura
Balear (I a III). 7945

BK) A les Preguntes RGE núm. 7992/13, 8035/13, 7991/13, 8034/13, 8078/13, 8120/13, 8163/13, 8077/13, 8119/13 i 8162/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Consells d'Administració del Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears (I i II), a Consells d'Administració de FOGAIBA (I i II), a cost dels consells d'administració del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (I a III) i a cost dels consells d'administració del FOGAIBA (I a III). 7945
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BL) A les Preguntes RGE núm. 8001/13, 8044/13, 8087/13, 8129/13 i 8172/13, presentades  per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a Consells d'administració de l'Institut Balear de la Natura (I i II), i a cost dels consells d'administració de l'Institut Balear
de la Natura (I a III). 7946

BM) A les Preguntes RGE núm. 8005/13, 8048/13, 8091/13, 8133/13 i 8176/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a Consells d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (I i II), i a cost dels consells d'administració
de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (I a III). 7946

BN) A les Preguntes RGE núm. 8014/13, 8057/13, 8100/13, 8142/13 i 8185/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a consells d'administració de SEMILLA (I i II) i a cost dels consells d'administració de SEMILLA (I a III). 7947

BO) A les Preguntes RGE núm. 8017/13, 8060/13, 8103/13 i 8145/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a consells d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears (I i II) i a cost dels consells d'administració
de Serveis Territorials de les Illes Balears (I). 7947

BP) A les Preguntes RGE núm. 8018/13, 8061/13, 8104/13 i 8146/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a consells d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (I i II), i a cost dels consells d'administració de Serveis Ferroviaris
de Mallorca (I i II). 7948

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013. 7948
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre de 2013, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 10408/13, relativa a defensa
de l'autonomia del Parlament de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

a la ingerència del Parlament de Catalunya en les competències
que té atribuïdes i exerceix el Parlament de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Parlament de Catalunya no té competències per declarar que les
"iniciatives legislatives dels governs balear i aragonès no
s'ajusten ni a la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries (CELROM), ratificada per l'Estat espanyol ni a la
Declaració universal dels drets lingüístics, que van ser
aprovades per unanimitat al Congrés dels Diputats".

3. El Parlament de les Illes Balears constata que és
inadmissible que un parlament d'una altra comunitat autònoma
aprovi resolucions sobre iniciatives legislatives del Parlament
de les Illes Balears, legítimament acordades, amb l'argument
que no s'ajusten als tractats internacionals ratificats per
Espanya.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta que aquesta
cambra és independent en la presa de decisions legislatives dins
l'àmbit de les seves competències.

5. El Parlament de les Illes Balears defensa la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, fent una especial protecció
a les modalitats insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
normalització lingüística estableix a l'article 18 que "els
alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva
llengua, sigui la catalana o la castellana", i continua en el punt
2, "A tal efecte, el Govern ha d'arbitrar les mesures pertinents
per fer efectiu aquest dret. En tot cas, els pares o els tutors
poden exercir, en nom dels seus fills, aquest dret, instant les
autoritats competents per tal que sigui aplicat adequadament".

7. El Parlament de les Illes Balears manifesta que els "Països
Catalans" no existeixen i que les Illes Balears no formen part de
cap "País Català".

8. El Parlament de les Illes Balears rebutja la resolució del
Parlament de Catalunya que declara el "reconeixement dels
Països Catalans com una realitat cultural, lingüística i històrica

compartida entre els seus diferents territoris, actualment ubicats
en diferents estats i en el cas de l'Estat espanyol en diferents
comunitats autònomes".

9. El Parlament de les Illes Balears reafirma que les Illes
Balears són una comunitat autònoma amb Estatut d'Autonomia
propi al mateix nivell que la comunitat autònoma de Catalunya.

10. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu orgull
de ser la institució que representa el poble de les Illes Balears i
constata que les Illes Balears són una comunitat autònoma de
persones lliures i per a persones lliures, on cada persona pot
viure i expressar identitats diverses, amb esperit decidit de
cohesió, fonamentat en el respecte a la dignitat de totes i
cadascuna de les persones."

A la seu del Parlament, 17 de desembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre de 2013, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 351/13, relativa a suport a la
proposta del Govern de les Illes Balears de desclassificació de
Son Bonet com a aeròdrom d'interès general, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears, atesa la importància

d'aquesta, dóna suport a la desclassificació de Son Bonet com
a aeròdrom d'interès general proposada pel Govern de les Illes
Balears."

A la seu del Parlament, 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm.
11257/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
local prevista en el Projecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra.



BOPIB núm. 129 - 20 de desembre de 2013 7911

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Administracions Públiques, Maria Núria Riera i
Martos.

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Pilar Costa i
Maria Núria Riera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15016/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finalitat de l'article 21 dels
pressuposts. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15012/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de comerç. (BOPIB núm.
127, de 5 de desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15015/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ocupació de novembre a les
nostres illes. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15000/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió amb operadors turístics
americans. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15005/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a enquestes realitzades a residents
i familiars de residències. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre
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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15008/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament a entitats locals.
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15013/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a abandonament del càrrec de
gerent de l'EPRTVIB. (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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14992/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a informe PISA. (BOPIB núm. 127,
de 5 de desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15001/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesa de directors generals de
turisme a les Illes Balears. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15003/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fons per a la formació
d'empleats públics d'entitats locals. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15004/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa de tractament de
residus d'origen animal. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15006/13,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament del Pla
director de residus. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.



BOPIB núm. 129 - 20 de desembre de 2013 7913

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15002/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la seguretat a la
xarxa ferroviària de Mallorca. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15009/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consell Financer Interinsular.
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 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 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14993/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a recuperació dels doblers estafats
a la ciutadania. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15017/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a relacions amb el Govern
de l'Estat. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre 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 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi

Ambient i Territori, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2923/11, relativa a conveni de carreteres (RGE núm.
13587/13).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de desembre de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, qui informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

per la mort de Nelson Mandela.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de desembre de 2013, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

“Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears per la mort de Nelson Mandela

 Amb la mort, el passat 5 de desembre de 2013, del president
Nelson Mandela, home universal, figura planetària, símbol de
la dignitat i de la justícia humanes, ens deixa una de les figures
cabdals dels segle XX, l’home, el polític que va pilotar la
transició d’un país, Sud-àfrica, assetjat per l’apartheid fins a la
dècada dels noranta del segle passat fins a convertir-lo avui en
una democràcia social i multiracial.

Des de la presó de l’illa de Robben Island, on va passar més
de 18 anys, Mandela va combatre la injustícia social i es va
convertir en un símbol contra l’opressió racial, però sobretot en
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l’home que va ser la clau per al canvi i la transformació d’un
país dividit des de l’odi i la violència d’estat contra la majoria
negra, que simbolitzà durant dècades la vergonya d’un model de
repressió racial vigent fins i tot després de la fi de la guerra
freda. I avui, gràcies a homes d’estat com Mandela, que per
damunt de tot va posar el desig de construir un país millor,
plenament democràtic i que representa el futur del continent
africà, és un país plenament democràtic, que mira el futur, no
sense problemes i dificultats, però que ha deixat enrere un dels
episodis més tràgics i injusts de la història del segle XX.

Mandela, per damunt de tot, va entendre que el futur passava
per la reconciliació. I ho va fer donant esperança a milions
d’africans i inspirant molts d’altres ciutadanes i ciutadans
d’arreu del món.

L’11 de febrer de 1990 va sortir de la presó després de 27
anys i sense que s’hagués publicat una foto seva des de 1964.
Va ser posat en llibertat a un estat en situació d’emergència, i
des de la humilitat, la voluntat de pacte i d’entesa, obviant
dècades de repressió blanca dels homes que el van tenir
empresonat, va ser capaç d’unificar un país després d’arribar a
la seva presidència el 1994.

Mandela representa una ambició i una passió de tota una
vida per la llibertat, per la dignitat, per la igualtat del seu poble
al marge del color de la seva pell, que li va suposar el premi
Nobel, però, sobretot, el reconeixement de la seva gent i el de
la societat civil universal. Ha mort un gegant, una llegenda del
segle XX, del segle dels extrems, extrems que tan bé va saber
fer conviure el president Mandela.

Nelson Mandela, home d’Àfrica, morí als 95 anys, i per a
molts és avui una de les figures més rellevants del segle XX,
una de les claus per entendre el continent africà, però també per
comprendre millor la història colonial europea, les
transformacions del món global, la globalització i els canvis en
el continent africà.

El qui fou president sud-africà era un dels pocs líders
mundials reconegut a tots els continents, ambaixador de la lluita
contra el racisme, la segregació racial, l’odi i el colonialisme
més brutal, però també la veu del diàleg, del consens i dels
acords per damunt dels partidismes i els sectarismes que queden
sempre en un segon plànol de la història.

Madiba, nom que va agafar del seu poble, va ser un dirigent
polític clarivident, que consolidà la democràcia del seu país
després de reformar-la enlloc de provocar una implosió del
sistema, que va aconseguir fer créixer la classe mitjana i va fer
entendre que la reconciliació és possible si no es traeix la
memòria.

El Parlament de les Illes Balears ret homenatge d’admiració,
agraïment i consideració al líder del Congrés Nacional d’Àfrica,
al president de Sud-àfrica, al premi Nobel de la pau, al lluitador
per la justícia social, la llibertat i la igualtat amb la lectura del
poema d’Henley que ell llegia durant els llarguíssims anys de
captiveri:

‘Fuera de la noche que me cubre/negra como el abismo de
polo a polo/agradezco a cualquier dios que pudiera existir/ por
mi alma incontestable.

En las feroces garras de la circunstancia/ ni he gemido ni
he gritado/ bajo los golpes del azar/ mi cabeza sangra pero no

se inclina/ más allá de este lugar de ira y de lágrimas/es
inminente el horror de la sombra.

Y sin embargo la amenaza de los años/ me encuentra y me
encontrará sin miedo.

No importa cuan estrecha sea la puerta/cuan cargada de
castigos la sentencia/ soy el amo de mi destino:

Soy el capitán de mi alma.’

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 15007/13 i 15014/13.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre de 2013, quedaren ajornades per a una propera
sessió plenària les preguntes esmentades, presentades per la
diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
i pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a  conveni singular signat entre la
Conselleria de Salut i la Creu Roja i a privatitzar l'atenció
sanitària, respectivament (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre
d'enguany), a petició del Govern de les Illes Balears mitjançant
l'escrit RGE núm. 15310/13.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de la Compareixença del conseller de Salut per

tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre de 2013, quedà ajornada per a una propera
sessió plenària la compareixença esmentada, a petició del
Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm.
15310/13.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.



BOPIB núm. 129 - 20 de desembre de 2013 7915

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2014.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessions de dies 10, 11 i 12 de desembre de
2013, va procedir a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 121, de 31 d'octubre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Debat de l'escrit RGE núm. 13752/13, del fiscal superior de

la Fiscalia de les Illes Balears, Memòria de la Fiscalia de les
Illes Balears (exercici 2012).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia13 de desembre
de 2013, va tenir lloc el debat sobre l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 15420/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 11257/13, relativa a la
reforma local prevista en el Projecte de llei de racionalització
i sostenibilitat de l'administració local. (Mesa de 19 de
desembre de 2013).

Palma, a 19 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
11257/13, relativa a la reforma local prevista en el Projecte de
llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, la
moció següent.

Reforma local prevista en el Projecte de llei de racionalització
i sostenibilitat de l'administració local

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contingut del
Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar l’autonomia municipal enfront del
Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir com a públics els serveis que en virtut
del Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local passin a ser competència del Govern, com
poden ser els serveis socials, educació o salut.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir com a mínim els mateixos serveis que
fins ara estan prestant els ajuntaments, una vegada entri en vigor
la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

Palma, a 13 de desembre de 2013 .
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 15328/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (I). (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15329/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (II). (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15330/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (III). (Mesa de 19 de desembre de
2013).
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RGE núm. 15344/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fundació BIT.
(Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15374/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centres
escolars amb uralita (1). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15375/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centres
escolars amb uralita (2). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15376/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centres
escolars i ITE. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15377/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centres
escolars i barreres arquitectòniques. (Mesa de 19 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15378/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centres
escolars i eficiència energètica. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15379/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a peticions de la
FAPA en relació amb l'estat de les instalAlacions educatives.
(Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15393/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cigarretes
electròniques (I). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15394/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cigarretes
electròniques (II). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15443/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
places per a joves amb mesures judicials; serveis socials.
(Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15444/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
empleats públics per a mesures judicials; serveis socials.
(Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15457/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització de serveis a Salut. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15458/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mamografies setembre 2013. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15459/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mamografies agost 2013. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15460/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mamografies setembre 2012. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15461/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mamografies octubre 2012. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15464/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de 13 de desembre.
(Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15465/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsidiació de préstecs hipotecaris (I). (Mesa de 19
de desembre de 2013).

RGE núm. 15466/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsidiació de préstecs hipotecaris (II). (Mesa de 19
de desembre de 2013).

RGE núm. 15467/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsidiació de préstecs hipotecaris (III). (Mesa de 19
de desembre de 2013).

RGE núm. 15468/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsidiació de préstecs hipotecaris (IV). (Mesa de 19
de desembre de 2013).

RGE núm. 15469/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsidiació de préstecs hipotecaris (V). (Mesa de 19
de desembre de 2013).

RGE núm. 15470/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsidiació de préstecs hipotecaris (VI). (Mesa de 19
de desembre de 2013).

RGE núm. 15471/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsidiació de préstecs hipotecaris (VII). (Mesa de
19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15472/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llibre
"Les modalitats insulars. Recull de formes lingüístiques
normatives de les Illes Balears" (I). (Mesa de 19 de desembre
de 2013).

RGE núm. 15473/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llibre
"Les modalitats insulars. Recull de formes lingüístiques
normatives de les Illes Balears" (II). (Mesa de 19 de desembre
de 2013).
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RGE núm. 15474/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
en teràpies naturals. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15475/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de la dispensació d'anticoncepció d'emergència. (Mesa de 19
de desembre de 2013).

RGE núm. 15476/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
d'anticoncepció d'emergència. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15477/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de reumatòlegs al Servei de Salut. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15478/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
de reumatòlegs al Servei de Salut. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15479/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
hospitalàries del Servei de Salut. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15480/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumir
el cribratge poblacional (I). (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15481/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumir
el cribratge poblacional (II). (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15482/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties
hepàtiques (I). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15483/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties
hepàtiques (II). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15484/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties
hepàtiques (III). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15485/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties
hepàtiques (IV). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15486/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties
hepàtiques (V). (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15487/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de l'esperança de vida. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15488/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a causes de
mortalitat. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15489/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
defuncions el 2012. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15495/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a emissaris legals. (Mesa
de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15496/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a control sobre
emissions. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15497/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a emissaris ilAlegals o bé
per emissions no declarades. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15503/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
facturació a mútues laborals. (Mesa de 19 de desembre de
2013).

RGE núm. 15535/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a places
assignades a les professores Margarita Isern i Catalina
Galmés. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingrés per
sentència judicial. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15537/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingrés pel cas
Scala. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

Palma, a 19 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.

Consorci de la Serra de Tramuntana (I)

A quines empreses o persones físiques que s'han acollit a la
segona mesura de suport a la indústria agrícola i ramadera:
"ajudes que existeixen en modernització d'explotacions i de
valor afegit, a més de moltes altres a les quals es poden acollir",
corresponen els següents NIF, segons resposta del Govern a la
Pregunta RGE núm. 6643/2013: B07652772, B07247109,
F07013303, B57301145, F07077183, B85570653 i B57544637?

Palma, a 10 de desembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consorci de la Serra de Tramuntana (II)

Segons resposta del Govern a la Pregunta RGE núm.
1493/2013: quines empreses o persones físiques s'han acollit a
la mesura de suport a la indústria agrícola i ramadera
d'assessorament: "qualsevol indústria ens pot demanar
assessorament tant si és en temes urbanístics com d'etiquetatge
o de maneig en ramaderia o producció d 'agricultura"? 

Palma, a 10 de desembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consorci de la Serra de Tramuntana (III)

Segons resposta del Govern a la Pregunta RGE núm.
1493/2013: quines empreses o persones físiques s'han acollit a
la mesura de suport a la indústria agrícola i ramadera
d'assessorament: "ajudes que existeixen en modernització
d'e4xplotacions i de valor afegit, a més de moltes altres a les
quals es poden acollir"? 

Palma, a 10 de desembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fundació BIT

Té previst la Conselleria d'Economia i Competitivitat la
privatització total o parcial de la Fundació BIT? 

Palma, a 11 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centres escolars amb uralita (1)

Disposa la Conselleria d'Educació d'un cens dels centres
educatius públics que encara tenen uralita a les seves
instalAlacions? Quines escoles i/o instituts són els afectats? 

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centres escolars amb uralita (2)

Quan pensa la Conselleria d'Educació substituir les cobertes
i altres elements d'uralita que formen part de l'estructura
d'alguns centres educatius de les nostres illes, en compliment de
l'Ordre de 7 de desembre de 2001 publicada al BOE de 14 de
desembre? 

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centres escolars i ITE

Té la conselleria pensada alguna iniciativa o pla concret
perquè els centres educatius públics de les Illes que han de
passar la Inspecció tècnica d'edificis ho facin de forma solvent?

Palma, a 12 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centres escolars i barreres arquitectòniques

Quants centres i instituts públics i/o sostinguts amb fons
públics resten pendents d'adaptar-se a la normativa en matèria
d'accessibilitat i han eliminat les barreres arquitectòniques
existents?
 

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centres escolars i eficiència energètica

Té la conselleria d'Educació pensada cap iniciativa o pla per
treure la certificació energètica a les instalAlacions dels centres
educatius públics de la CAIB o per reformar-los o adequar-los
per tal de reduir-ne el consum energètic?
 

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Peticions de la FAPA en relació amb l'estat de les instalAlacions
educatives

Quines gestions ha fet la conselleria per tal de donar
resposta a les demandes de la Federació d'associacions de pares
i mares d'alumnes de Mallorca en relació amb el deficient estat
de les infraestructures de diversos centres educatius?
 

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cigarretes electròniques (I)

Quina és la regulació de la fabricació, la venda i el consum,
de les cigarretes electròniques a les Illes Balears?
 

Palma, a 13 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cigarretes electròniques (II)

Quines són les directrius i les accions de la Direcció General
de Salut Pública i de la Conselleria de Salut en relació amb les
cigarretes electròniques?
 

Palma, a 13 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Places per a joves amb mesures judicials; serveis socials

Quantes places té el Govern de les Illes Balears per a joves
amb mesures judicials a data de 30 de setembre de 2013? Se
solAlicita detall per centre.
 

Palma, a 13 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.
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Empleats públics per a mesures judicials; serveis socials

Quants empleats públics (independentment de la forma de
contractació laboral) té el Govern de les Illes Balears per
atendre les mesures judicials en règim obert a data de 30 de
setembre de 2013? Se solAlicita relació per categories, forma de
contractació laboral i temporalitat del contracte.
 

Palma, a 13 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.

Privatització de serveis a Salut

Durant aquesta legislatura, quins serveis té previst
privatitzar la Conselleria de Salut?
 

Palma, a 13 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.

Mamografies setembre 2013

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de setembre de
2013?
 

Palma, a 13 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Mamografies agost 2013

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes d'agost de
2013?

 

Palma, a 13 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.

Mamografies setembre 2012

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de setembre de
2012?
 

Palma, a 13 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.

Mamografies octubre 2012

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes d'octubre de
2012?
 

Palma, a 13 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, 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 de 13 de
desembre

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 13 de desembre de 2013?
 

Palma, a 13 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subsidiació de préstecs hipotecaris (I)

Quin era el nombre de beneficiaris que rebien ajudes de
subsidiació de préstecs hipotecaris amb data 13 de juliol de
2012 a la comunitat de les Illes Balears, desglossat per cadascun
dels plans d'habitatge?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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

Subsidiació de préstecs hipotecaris (II)

Quina ha estat la quantia abonada per mesos corresponent a
les ajudes de subsidiació a la comunitat de les Illes Balears
durant 2012, desglossada per plans d'habitatge?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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

Subsidiació de préstecs hipotecaris (III)

Quin és el nombre de beneficiaris que reben ajudes de
subsidiació de préstecs hipotecaris a la data de la resposta a la
comunitat de les Illes Balears, desglossat per cadascun dels
plans d'habitatge?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subsidiació de préstecs hipotecaris (IV)

Quina ha estat la quantia abonada per mesos corresponent a
les ajudes de subsidiació a la comunitat de les Illes Balears
durant 2013, desglossada per plans d'habitatge?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subsidiació de préstecs hipotecaris (V)

Quin és el nombre de solAlicituds en tramitació, per a
l'obtenció de subsidiació de préstecs hipotecaris a la comunitat
de les Illes Balears a les quals se'ls ha denegat el reconeixement
com a conseqüència d'aplicar l'article 35 del Reial Decret Llei
10/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i  de foment de la competitivitat?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subsidiació de préstecs hipotecaris (VI)

Quin és el nombre de solAlicituds en tramitació, per a la
renovació d'ajudes de subsidiació de préstecs hipotecaris a les
quals se'ls ha denegat el reconeixement, fins avui, a la comunitat
de les Illes Balears com a conseqüència d'aplicar l'article 35 del
Reial Decret Llei 10/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i  de foment de la
competitivitat?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subsidiació de préstecs hipotecaris (VII)

Quina quantitat ha retallat el Govern de les ajudes de
subsidiació de préstecs hipotecaris com a conseqüència d'aplicar
l'article 35 del Reial Decret Llei 10/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i  de foment de
la competitivitat, i de l'aplicació de la interpretació amb caràcter
extensiu i retroactiu que es va fer des de la Sotsdirecció General
de Política i Ajudes a l'Habitatge a la comunitat de les Illes
Balears?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.

Llibre Les modalitats insulars. Recull de formes lingüístiques
normatives de les Illes Balears (I)

Què ha costat la redacció i l'edició del llibre Les modalitats
insulars. Recull de formes lingüístiques normatives de les Illes
Balears?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Llibre Les modalitats insulars. Recull de formes lingüístiques
normatives de les Illes Balears (II)

Quants mots més que el Diccionari Català-Valencià-Balear
de Borja Moll recull el llibre Les modalitats insulars. Recull de
formes lingüístiques normatives de les Illes Balears?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Formació en teràpies naturals

Quines són les dades de què disposa la Conselleria de Salut
en relació amb els centres, els professionals i les escoles de
formació en teràpies naturals a data 1 de desembre de 2013?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Evolució de la dispensació d'anticoncepció d'emergència

Quina ha estat l'evolució de la dispensació d'anticoncepció
d'emergència a les Illes Balears al Servei públic de salut
(concretant àmbits) i oficina de farmàcia (indicant amb recepta
i sense recepta) els darrers deu anys?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Programa d'anticoncepció d'emergència

Quines dades quantitatives i qualitatives disposa la
Conselleria de Salut del programa d'anticoncepció d'emergència
des del seu inici fins a l'actualitat?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Nombre de reumatòlegs al Servei de salut

Quin és el nombre de reumatòlegs al servei de salut de les
Illes Balears, desglossat per gerències hospitalàries?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Previsió de nombre de reumatòlegs al Servei de salut

Quina previsió hi ha de nombre de reumatòlegs al Servei de
salut de les Illes Balears, desglossat per gerències hospitalàries,
per a l'any 2014?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Farmàcies hospitalàries del Servei de salut

Quines són les plantilles de les farmàcies hospitalàries del
servei de salut de les Illes Balears des de 2007 fins a dia 1 de
desembre de 2013, desglossades per any i hospital?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Assumir el cribratge poblacional (I)

Quina és la planificació feta per la Conselleria de Salut per
assumir el cribratge poblacional de 50 a 69 anys del càncer de
còlon un cop s'ha incorporat ja a cartera pública des de
l'aprovació al Consell Interterritorial de Salut?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Assumir el cribratge poblacional (II)

Quines partides pressupostàries té la Conselleria de Salut als
pressuposts per a l'any 2014 per assumir el cribratge poblacional
de 50 a 69 anys del càncer de còlon un cop s'ha incorporat ja a
cartera pública des de l'aprovació al Consell Interterritorial de
Salut?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Malalties hepàtiques (I)

Quines són actualment la incidència i la prevalença de les
malalties hepàtiques més comunes a les Illes Balears?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Malalties hepàtiques (II)

Quina és la incidència de les hepatitis (per tipologia) per
cadascun dels anys del període 2002-2013?
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Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Malalties hepàtiques (III)

Quin ha estat el consum de medicació per les hepatitis
víriques, desglossat per tipologia i per cadascun dels anys del
període 2002-2013?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Malalties hepàtiques (IV)

Quin ha estat el cost de la medicació per les hepatitis
víriques, desglossat per tipologia i per cadascun dels anys del
període 2002-2013?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Malalties hepàtiques (V)

Quines són les estratègies bàsiques de la Conselleria de
Salut per les malalties hepàtiques més freqüents, pel que fa a la
prevenció, el diagnòstic precoç i els tractaments?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Evolució de l'esperança de vida

Quina va ser l'evolució de l'esperança de vida a les Illes
Balears el 2012 comparant amb els deu anys anteriors després
de conèixer les dades a nivell d'Espanya on per primera vegada
hi ha un retrocés?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Causes de mortalitat

Quines van ser les causes de mortalitat per grups de
malalties i per edats el 2012 comparant amb els darrers deu
anys?
 

Palma, a 16 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Defuncions el 2012

Quin va ser el nombre total de defuncions mes a mes el 2012
comparant també els anteriors deu anys, amb dades del registre
de mortalitat i dades de les funeràries i certificats de defunció?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Emissaris legals

Quants emissaris legals existeixen a Formentera, segons el
Govern de les Illes Balears?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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.

Control sobre emissions

A Formentera quina mena de control du a terme el Govern
de les Illes Balears sobre les emissions (quantitat i qualitat)?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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.

Emissaris ilAlegals o bé per emissions no declarades

En l'últim any s'han imposat sancions per emissaris ilAlegals
o bé per emissions no declarades a Formentera?
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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.

Facturació a mútues laborals

Quina facturació s'ha realitzat per part de l'Ibsalut a les
mútues laborals? Se solAlicita relació de la facturació dels anys
2010, 2011, 2012 i primer semestre de 2013, especificant el
nom de la mútua i la quantia facturada.
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Places assignades a les professores Margarita Isern i Catalina
Galmés

Quines places ocupen i en base a quin procediment els han
estat assignades les professores interines Sres. Margarita Isern
Lladó i Catalina Galmés i Rosselló?.
 

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Ingrés per sentència judicial

Quin dia es va fer efectiu l'ingrés de més de 10.000 euros
que una sentència judicial obliga a pagar al PP per malversació
de recursos públics per pagar despeses de la seva campanya
electoral, que segons el president José Ramón Bauzá ja s'ha
realitzat?
 

Palma, a 17 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Quina quantitat ja ingressat el PP en compliment de la
sentència del cas Scala, que condemna el PP a retornar recursos
públics malversats per pagar despeses electorals del partit?
 

Palma, a 17 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 15392/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de les cigarretes electròniques, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 19 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15406/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a estat i manteniment de centres educatius, amb tramitació
d'urgència davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15462/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Pla d'inversions en ferrocarril del Govern de l'Estat, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 19 de desembre de 2013).

RGE núm. 15498/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avaluació del Reial Decret Llei 16/2012, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 19 de
desembre de 2013).

RGE núm. 15533/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a IVA súper reduït per a cultura i material escolar, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 19 de desembre de 2013).

Palma, a 19 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 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Regulació de les cigarretes electròniques

Els darrers anys, en diversos països, la comercialització de
cigarretes electròniques (dispositius electrònics de vaporització
de nicotina i altres substàncies amb forma de cigarreta) ha
crescut molt ràpidament i ha multiplicat per dos o per tres cada
any els nombre d’usuaris.

Les cigarretes electròniques són dispositius amb forma de
cigarreta convencional que alliberen determinades dosis de
nicotina, sense combustió però sí amb un procés
d’encalentiment electrònic de la nicotina.

La nicotina és un producte addictiu de consum humà i per
aquest motiu el seu ús ha ser regulat. La situació legal a la Unió
Europea no és clara, doncs no és un producte del tabac, però
tampoc no ha passat els filtres dels productes farmacèutics, tot
hi contenir nicotina.

La seva eficàcia, seguretat, utilitat per deixar de fumar i el
seu paper en la prevenció i control del tabaquisme són motiu de
controvèrsia a l’actualitat.

Existeixen pocs estudis sobre la seva eficàcia per deixar de
fumar i/o disminuir el consum de tabac mitjançant les cigarretes
electròniques. Així doncs no hi ha evidència científica per
recomanar-ne l'ús, segons el Comitè Nacional per la Prevenció
del Tabaquisme, la Societat Espanyola de Metges de Família i
altres societats científiques.

Hi ha tres aspectes preocupants de la seguretat de la
cigarreta electrònica:

• La quantitat de nicotina alliberada per cada inhalació, que
pot variar.
• Les cigarretes electròniques poden contenir altres
substàncies que poden ser dolentes per a la salut, com les
nitrosamines o el dietinelglicol.
• En tercer lloc, la cigarreta electrònica pot estimular l’hàbit
de fumar en exfumadors i pot constituir una forma
d’introduir els joves en el consum de tabac. Per diferents
raons, s'hauria de valorar que la promoció i l'ús d’aquests
productes poden restar eficàcia a les estratègies en el control
del tabaquisme que sí tenen eficàcia demostrada.

Recentment l’European Network of Smoking Prevention
(ENSP) no aconsella l’ús de cigarretes electròniques, com a
mínim fins que qualque organisme regulador competent en
comprovi l'efectivitat, la seguretat i la qualitat i, per tant demana
que els consumidors siguin informats que no està demostrada la
seva utilitat científicament.

En aquest moments hi ha consens per considerar que la
cigarreta electrònica:

• No ha de ser considerada com un producte comercial
ordinari.
• Si és permesa en el mercat, ha de ser regulada.
• Si es comprova la seva eficàcia científicament, com a
mètode per deixar de fumar, ja de tenir una llicència com a
producte mèdic per l’Agència Europea del Medicament.
• Societats científiques han mostrat seriosos dubtes sobre la
seva eficàcia, efectivitat i seguretat com a mètode per deixar
de fumar.
• L’ús de cigarretes electròniques a espais on està prohibit
fumar pot tenir un efecte de confusió.

Al nostre país està permesa la seva comercialització, però
pensem que estam a un terreny d'alAlegalitat o buit legal. És
difícil d’entendre que, si aquests productes contenen nicotina,
no estiguin regulats com a producte farmacològic.
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Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
proposa la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència
Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) i
l’Institut Nacional de Consum (INC) que comencin un estudi
exhaustiu sobre la composició d’aquests productes, a fi de
determinar l’existència de substàncies no declarades entre els
seus components i el seu possible impacte negatiu sobre la salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut perquè el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut coordini l’ús, la promoció, la venda i la comercialització
de les cigarretes electròniques al nostre país i comunitat
autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut que siguin adoptades mesures envers les cigarretes
electròniques i, en base al principi de precaució, la limitació del
seu ús, venda i comercialització.

Palma, a 13 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Motivació del procediment d'urgència: La recent denúncia feta
pels colAlectius de pares i mares sobre la situació de molts
centres educatius.

Estat i manteniment de centres educatius

El recent esfondrament d’un colAlegi a Ciutadella ha
significat un toc d’atenció sobre l’estat i el manteniment de les
infraestructures educatives a les nostres illes, sobretot si tenim
en compte que molts centres públics tenen més de mig segle i
que, en ser edificis emprats diàriament per milers de nins i
nines, han de menester un manteniment adequat i suficient.

La Federació d’associacions de pares i mares de Mallorca
(FAPA) ha fet un mostreig de centres, segons el qual escoles de
Palma com el CEIP Son Anglada, l’Aina Moll i Marquès, el
CEIP Es Pont, el de Santa Catalina i el del barri del Rafal Vell
presenten deficiències que malauradament són compartides amb
molts altres centres d’arreu de les Illes; deficiències que van des
de plans d’emergència obsolets, barreres arquitectòniques que
romanen malgrat la normativa, problemes estructurals o
presència d’amiant a les cobertes.

Si a això afegim els problemes de manteniment dels centres
amb els recursos que els assigna la Conselleria d’Educació, fet
que en molts de casos s’està resolent amb el treball voluntari de

famílies i docents, o la ineficiència en termes energètics de la
majoria d’edificis, fins i tot els de nova construcció, el resultat
és del tot insostenible i acaba per afectar el funcionament del
centre i la qualitat de l’educació, que depèn també de factors
com l’amabilitat de l’espai en el qual es desenvolupa
l’aprenentatge.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
solucionar les deficiències detectades al conjunt de centres
educatius públics de les Illes Balears durant el curs escolar
vigent.

- El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments a
implicar-se activament en el manteniment dels centres educatius
públics dels seus respectius municipis, tal i com preveu la
legislació vigent en matèria educativa i de règim local.

Palma, a 13 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Pla d’inversions en ferrocarril del Govern de l’Estat

L'esborrany del Pla d’infraestructures, transport i habitatge
per al període 2012-2024 (PITVI) que manté el Ministeri de
Foment, i que afirma que és congruent amb el seu pla
d'actuacions 2012/2015, inclou actuacions en matèria de
transport que pugen 136.000 milions d'euros, 52.000 dels quals
són destinats a transport ferroviari; 52.000 mil milions, dels
quals la meitat es destina a línies d'alta velocitat. Són nombres
espectaculars en plena crisi, que se sumen als 46.000 milions
que, segons dades del Ministeri, l'Estat ha invertit en tren els
darrers vint anys.

La inversió a les Illes Balears va ser nulAla (uns 0,3 milions
d'euros per a l'estació de Palma) fins al conveni ferroviari de
2008 (BOE de 18 de febrer de 2009), que preveia 443 milions
d'euros d'inversió, dels quals només ha arribat una quarta part.
El PITVI preveu inversions no quantificades a les Illes Balears
en compliment del conveni ferroviari de Mallorca i del conveni
de tren badia de Palma, però el Govern renega d'aquests dos
convenis. De fet, el 2012 i el 2013 no ha arribat un sol cèntim
de l'Estat per a inversions en tren a les Illes Balears.

L’article 10 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, obliga l’Estat a colAlaborar en la
potenciació del transport ferroviari a les Illes Balears; una
mesura que havia de corregir el greuge històric d'inversió
estatal, una exigència avui de la disposició addicional sisena de
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l’Estatut (en la redacció de la LO 1/2007) que establí que,
transitòriament, s'havia de garantir un mínim d’inversions
(disposició transitòria novena, que cita expressament la matèria
del ferrocarril). L'Estat incompleix manifestament aquestes
obligacions, amb la incomprensible comprensió del nostre
govern.

De la importància que es dóna al transport ferroviari a
Mallorca en dóna fe el tractament i els compromisos que adopta
el Pla director sectorial de transports de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern el 28 d'abril de 2006, actualment vigent,
que inclou l'electrificació i el desdoblament de les línies
existents, l'eliminació de passos a nivell o l'ampliació fins a
Alcúdia i Cala Rajada, entre d'altres. A més, el PP es
comprometia al soterrament de les línies al seu pas per
les ciutats i l'ampliació del metro fins a l'Hospital de Son
Espases.

Per als pressuposts per a 2014, el ministeri anuncia 4.500
milions d'inversió en tren, dels quals només 3,94 es pretenen
destinar a les Illes Balears, és una proporció insultant, més
encara amb els precedents anteriors, i tenint present l'escandalós
desequilibri de la nostra balança fiscal amb l'Estat, segons la
qual, pagam, amb els nostres doblers, trens magnífics a la
Península i no en tenim per millorar la nostra modestíssima
xarxa.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta a
l’aprovació la següent

Proposició no de llei

Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure les Illes Balears en el PITVI 2012-2024 en la
quantia que li correspongui, en cap cas inferior a la proporció
pel seu pes demogràfic, tenint present la compensació de la
insularitat. Així mateix, insta el Govern de l’Estat a complir els
seus compromisos d’inversió ferroviària a les Illes Balears.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a exigir al Govern de l'Estat per totes les vies al
seu abast, inclosa la judicial, una inversió ferroviària justa a les
Illes Balears.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears desautoritza
l'afirmació del conseller d'Agricultura, feta a la Comissió de
Medi Ambient en sessió de dia 9 d'octubre de 2013, segons la
qual : “no voldria que em donassin 300 milions d’euros per fer
inversions ferroviàries, perquè crec que seria erroni. Ho he dit
qualque pic en el ple, a mi que m’enviïn doblers per fer un mal
negoci, m’estim més que no me'ls enviïn”.

Palma, a 13 de desembre de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Avaluació del Real Decret Llei 16/2012

L’any 1986 es va aprovar la Llei general de sanitat, una llei
que feia efectiu el dret a la protecció de la salut, reconegut a
l’article 43 de la Constitució Espanyola i a l’article 25 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears; una llei que donava
el dret a l’atenció sanitària a tots els espanyols.

Aquesta llei va posar les bases del nostre Sistema Nacional
de Salut, que ha continuat i s’ha desenvolupat al llarg d’aquests
anys. El darrer exemple n'és la Llei general de salut pública,
aprovada l’octubre de 2011, que finalitza la universalització
efectiva de la sanitat pública espanyola i ofereix instruments
jurídics per a una atenció integral a la salut, amb l’ impuls de les
polítiques de salut pública.

Així doncs durant aquests anys s’ha desenvolupat un dels
millors sistemes públics de salut, molt ben valorat tant pels
espanyols com a nivell internacional, també s'ha complert amb
l’objectiu d’assegurar a tota la ciutadania un sistema de
protecció que inclou la promoció de la salut, la prevenció de la
malaltia, l’extensió de l’assistència sanitària a tota la població
i la superació dels desequilibris territorials i socials que existien
al nostre país.

La decisió del Govern d’Espanya del PP de realitzar un
canvi del model sanitari de manera unilateral, ha romput un dels
consensos bàsics que han guiat la política sanitària del nostre
país: la universalitat de l’atenció sanitària.

El Reial Decret Llei 16/2012 és un canvi del nostre model
de sanitat, fins avui universal, públic, gratuït i equitatiu i, per
tant, constitueix la major agressió a la sanitat pública que hem
viscut a la història de la nostra democràcia. Suposa passar d’un
sistema de drets a un sistema d’assegurança; una passa enrere i
on l’atenció sanitària era una contraprestació pel que s'havia
cotitzat, no un dret ciutadà universal. Aquesta decisió té
repercussions tant a la cohesió social com a la salut pública del
nostre país, doncs romp l’equitat, introdueix barreres a l’accés
i deixa desprotegits colAlectius vulnerables.

Aquesta circumstància la va reconèixer la defensora del
Pueblo i va emetre unes recomanacions a la Conselleria de
Salut, perquè assegurés l’accés efectiu a la salut a tots els
ciutadans.

Excloure colAlectius de ciutadans espanyols i d’immigrants
no suposa un estalvi rellevant en terminis de reducció del dèficit
i, probablement, el seu impacte en terminis de salut és molt
important; en especial, per a persones en tractament per càncer,
hemodiàlisi i altres malalties cròniques, on la seva continuïtat
dependrà ara de la seva capacitat de renda per poder
costejar-los. Sabem que la Conselleria de Salut va retirar 20.000
targetes sanitàries. Precisament, el Comitè sobre els Drets
Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides i l’OCDE
han manifestat públicament la seva preocupació per les
modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 16/2012, del 20
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d’abril de 2012. Els professionals sanitaris, les organitzacions
colAlegials de sanitaris, les ONG d’àmbit sanitari i social, les
organitzacions sindicals i els partits polítics s’han
declarat en contra d’aquesta normativa.

La mateixa creació d’una cartera comuna suplementària de
serveis al Sistema Nacional de Salut subjecta a copagaments.
Els pensionistes del nostre país per primer cop, decisió del PP,
paguen pels medicaments, mesura que romp l’equitat, suposa
una barrera a l’accés i produeix pèrdua d’adherència al
tractament. Hi ha estudis que demostren que un de cada cinc
pensionistes no retira tots els seus medicaments. Sabem, que a
les Illes Balears, els pensionistes han pagat 10.7Mi pel
copagament farmacèutic.

Balears és una de les poques comunitats autònomes que té
una taxa de 10i per l’emissió de la targeta sanitària. Després de
18 mesos de mala gestió, la nova targeta sanitària no ha aportat
rés nou a l’atenció sanitària de les persones.

Els darrers anys, l’epidemiologia i la salut pública moderna
han introduït com element necessari l’avaluació de l’impacte en
salut. Aquesta s’entén com la combinació de procediments,
mètodes i eines a través de la qual una política, un programa o
un projecte pot ser valorat, d’acord amb els seus efectes
potencials sobre la salut d’una població i la distribució d’aquests
efectes dins l’esmentada població.

Ha passat un any i mig des del RDL 16/2012 i volem
recordar que la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut
pública, preveu l’avaluació de l’impacte en salut de les normes,
plans, programes i projectes que seleccionin per tenir un
impacte en salut. L’avaluació de l’impacte en salut ha de
preveure els efectes directes i indirectes de les polítiques
sanitàries i no sanitàries sobre la salut de la població i les
desigualtats socials en salut amb l’objectiu de la millora de les
actuacions.

La Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les
Illes Balears, defineix dins les prestacions en matèria de salut
pública i preveu, a l’article 6.2.d), l’avaluació de l’impacte en
la salut de les diverses polítiques, dels plans, dels programes i
de les activitats, del sector sanitari i també dels aliens a aquest
sector.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar que, de conformitat amb el principi
d’universalitat de les prestacions sanitàries, les reformes
adoptades no limitin l’accés de les persones que resideixen a les
Illes Balears als serveis de salut, qualsevol sigui la seva situació
legal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir l’article 25.1 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears de 2007.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a realitzar l’avaluació de l’impacte en salut del Reial
Decret Llei 16/2012, d’acord amb l’article 35 de la Llei general
de salut pública.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar l’avaluació de l’impacte en salut del
Reial Decret Llei 16/2012, d’acord amb l’article 6.2.d) de la
Llei de salut pública de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar-li dels resultats de la dita avaluació de
l’impacte en salut del Reial Decret Llei 16/2012, amb l’objectiu
de la millora de les actuacions.

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

IVA súper reduït per a cultura i material escolar

L'IVA del 21% fixat a la cultura ha provocat una contenció
en el consum de productes culturals i en l'assistència a
espectacles culturals per part de la ciutadania i tampoc no ha
reportat la recaptació planificada. Ha repercutit negativament en
la producció, la distribució i l'exportació de béns i activitats
culturals, contribuint a la destrucció d'ocupació i a
l’empobriment cultural de les Illes Balears i de la resta de
l’estat.

L’augment de l'IVA general del 8 al 21% ha afectat
projectes culturals emergents, com per exemple llibres
electrònics, entrades d'espectacles, cinemes, teatres, concerts,
museus, exposicions i facturació d'altres serveis culturals, la
qual cosa ha reduït la disponibilitat de recursos dels ciutadans,
que han limitat encara més el seu pressupost per a cultura. És
urgent reconèixer la rendibilitat social i educativa del sector de
la cultura, reclamant per les Illes Balears i l’Estat l'excepció
cultural que protegeixi la diversitat, potenciï la creació i estimuli
la participació dels ciutadans en la vida cultural.

Així mateix, els professionals de la cultura reivindiquen
l'establiment d'un IVA "unificat i súper reduït" per al sector de
la cultura, que garanteixi la diversitat, estimuli la participació i
permeti que el sector desenvolupi tot el seu potencial,
contribuint a la recuperació econòmica a curt i mig termini.

Per altra banda, els dos darrers inicis de curs escolar han
vengut acompanyats d’una gran pujada de l'IVA en el material
escolar. La major pujada dels imposts va recaure en el material
necessari per al curs escolar dels més petits, que va suposar
passar de l'IVA súper reduït del 4% a l'IVA general del 21%.

Pujaren fins a 17 punts els imposts d’agendes, cartolines i
blocs de manualitats, compassos, paper de colors i de
manualitats, plastilina, pasta de modelat, llapis de cera, pintures,
temperes, quaderns d'espiral, rotlles de plàstic per folrar llibres
i les motxilles infantils i juvenils. També material didàctic d'ús
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escolar com els puzzles i altres jocs didàctics i mecanos o de
construcció.

En definitiva, una decisió errònia que ha provocat dificultats
molt importants per a les famílies amb nins i nines en edat
escolar.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
debatre la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a establir de forma immediata un IVA súper reduït del
4% per al sector de la cultura i el material escolar.

Palma, a 16 de desembre de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4214/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a targeta
sanitària (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

Com s'organitza la posada en funcionament de la targeta
sanitària?

Als centres de salut. Igual que com es feia fins ara.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4215/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a targeta
sanitària (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

Vinculant la qüestió de la renda amb la venda de
medicaments, com es pot garantir la privacitat de dades dels
usuaris de la targeta sanitària?

Partint de la base que qui té accés a les dades de la targeta
sanitària ha d'actuar d'acord amb el principi de confidencialitat.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6790/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació a
tercers (I). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Quina facturació a tercers obligats al pagament o usuaris
sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social, s'ha
realitzat des de 2002 fins a 31 de desembre de 2012,
distribuïda per anys i per gerències (Hospital Son Dureta-
Hospital Universitari Son Espases, Fundació Hospital Son
Llàtzer, Fundació Hospital d'Inca, Fundació Hospital de
Manacor, Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, Hospital
Can Misses d'Eivissa, Hospital Mateu Orfila de Menorca i
Hospital de Formentera)?

Facturat 2007
60001 Serveis Centrals
HUESPASES 4.570.933,98
ASMENORCA    230.080,45
AS EIVISSA    815.917,02
GAP MCA    201.681,52
H. FORMENTERA    107.740,16
GER. 061    721.808,03
HS LLATZER    825.453,93
H. MANACOR 2.187.226,38
GESMA    240.693,50
H. INCA      68.007,05
TOTAL IBSALUT 9.969.542,02

Facturat 2008
60001 Serveis Centrals
HUESPASES 5.050.782,68
ASMENORCA    567.646,99
AS EIVISSA    810.945,01
GAP MCA    327.742,72
H. FORMENTERA    125.281,29
GER. 061    419.545,81
HS LLATZER 1.036.017,63
H. MANACOR 1.920.077,66
GESMA    159.958,21
H. INCA     404.195,50
TOTAL IBSALUT 10.822.193,50

Facturat 2009
60001 Serveis Centrals
HUESPASES 6.072.226,47
ASMENORCA    681.775,53
AS EIVISSA 1.354.215,35
GAP MCA    365.715,58
H. FORMENTERA    144.675,21
GER. 061    375.930,60
HS LLATZER 1.237.370,92
H. MANACOR 1.117.315,25
GESMA    148.412,45
H. INCA     505.922,37
TOTAL IBSALUT 12.003.559,13

Facturat 2010
60001 Serveis Centrals
HUESPASES 6.824.330,06
ASMENORCA    757.949,65
AS EIVISSA 1.172.050,83
GAP MCA    432.221,96
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H. FORMENTERA    129.959,00
GER. 061    339.865,32
HS LLATZER 1.240.224,92
H. MANACOR 1.902.413,04
GESMA    213.975,96
H. INCA    579.361,25
TOTAL IBSALUT 13.592.351,99

Facturat 2011
60001 Serveis Centrals
HUESPASES 5.478.937,16
ASMENORCA    874.262,00
AS EIVISSA 1.544.619,38
GAP MCA    472.756,79
H. FORMENTERA    164.292,66
GER. 061    396.648,50
HS LLATZER 1.216.809,33
H. MANACOR 1.423.044,30
GESMA    180.002,89
H. INCA     461.705,95
TOTAL IBSALUT 12.213.078,96

La facturació a tercers, entesa com ingrés de dret públic, no
es va establir a Ib-Salut fins a gener de 2007, una vegada
aprovada la primera Ordre de Preus Públics de dia 22 de
desembre de 2006, BOIB núm. 187, en la qual es varen establir
els preus públics que s'havien d'aplicar als centres sanitaris de
la xarxa pública de les Illes Balears per la prestació de serveis
sanitaris, quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris
sense drets a l'assistència sanitària de la Seguretat Social.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7764/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a  dones que
han quedat sense targeta sanitària. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quin és el nombre de dones que tenien cura d'un familiar
dependent reconegut que han quedat sense targeta sanitària
pel fet d'haver eliminat el pagament de la seguretat social?

Aquestes dades no es disposen al Servei de Salut de les Illes
Balears.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 9655/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a targeta sanitària
individual (II). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Per quins motius s'ha retirat la targeta sanitària individual
a persones de la nostra comunitat autònoma?

D'acord amb la legislació vigent i segons les dades
subministrades per la Tresoreria de la Seguretat Social,
dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. A més
s'ha de tenir en compte que els cens de targetes és valor no
estable, ja que sofreix constants canvis motivats entre d'altres,
per moviments entre comunitats autònomes, modificacions de
la situació personal en el sistema de la Tresoreria de la
Seguretat Social, per edat, per defunció, per accés a altres vies
d'assistència, etc.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 888/13, presentada per l'Hble.
Sra.. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  convenis de
colAlaboració dins el marc del programa ALTER. (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).

Ha signat la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
convenis de colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca
i amb l'Ajuntament de Ciutadella per al desenvolupament
d'accions formatives dins el marc del programa ALTER,
d'intervenció socioeducativa per a joves en risc d'exclusió
social i escolar?

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social ha signat
sis convenis de colAlaboració amb l'Ajuntament de Ciutadella
dins el marc del programa ALTER compresos des de l'any 2008
a l'any 2013, que romandran vigents fins a 30 de juny d'aquest
any i que es podran prorrogar mitjançant la subscripció d'una
addenda abans que acabi la legislatura.

Palma, 1 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1518/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a quantitat aportada
a l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Quina quantitat s'ha aportat a l'EPRTVIB el mes de
desembre a part del pressupost propi de l'ens?

Per obtenir aquestes dades s'hauria de demana a la Mesa del
Parlament la modificació del crèdit adient.

Palma, 17 de juny de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2060/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a adjudicació de
l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (I). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Quan s'adjudicà l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou,
el titular propietari de la qual és  Sr. José Ramón Bauzá?

4 d'abril de 1997.

Palma, 18 d'octubre de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2061/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a adjudicació de
l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (II). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Quan es va obrir l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou,
el titular propietari de la qual és el Sr. José Ramón Bauzá?

23 de gener de 1998.

Palma, 18 d'octubre de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2062/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).

L'oficina de farmàcia el titular propietari de la qual és el
Sr. José Ramón Bauzá té autoritzats dipòsits de medicaments
a residències de persones majors?

No.

Palma, 18 d'octubre de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2063/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).

Quins dipòsits de medicaments a residències de persones
majors té autoritzats l'oficina de farmàcia el titular de la qual
és el Sr. José Ramón Bauzá?

Cap.

Palma, 18 d'octubre de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2448/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (VI). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).

Quan pensa el Govern donar la nova targeta sanitària
individual?

S'ha començat a expedir el passat dia 16 de novembre.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 2452/13 i 2453/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nova
targeta sanitària individual (X i XI). (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4080/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a informe de
legalitat dels processos d'acomiadaments i/o amortitzacions de
places (I). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Ha realitzat o pensa realitzar la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació informe de
legalitat, com autoritat competent i responsable d'àmbit
laboral a la nostra comunitat, dels processos d'acomiadaments
i/o amortitzacions de les places de treballadors del sector
públic de les Illes Balears,  totalment qüestionades per la
justícia?

La intervenció de l'autoritat laboral, i l'emissió preceptiva
d'informe de legalitat només està prevista a l'article 51 i
concordants de l'Estatut dels treballadors pels processos
d'acomiadament colAlectiu, i d'altres, entre els quals no es troba
la decisió d'amortitzar llocs de feina, que és la que es va adoptar
per l'entitat que depenen d'aquesta conselleria, l'Institut
d'Innovació Empresarial.

Una vegada dictades sentències i inclòs actes d'extinció de
les relacions laborals d'aquelles persones que realitzaven
tasques que ja no són necessàries, tampoc és preceptiu obtenir
l'informe de legalitat de l'autoritat laboral.

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

A la Pregunta RGE núm. 4081/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a informe de
legalitat dels processos d'acomiadaments  i/o amortitzacions
de places (II). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quina és l'opinió de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i Ocupació responsable de la legalitat
laboral a la nostra comunitat dels declarats nuls
acomiadaments de treballadors del sector públic de la nostra
comunitat?

L'opinió que mantenim és que els articles 23 i 103 de la
Constitució, disposen que l'accés a la funció pública es farà
d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i que, tant
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a Llei 7/2007, de
12 d'abril, per la qual es regula el Estatut bàsic de l'empleat
públic com el conveni colAlectiu del personal laboral al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
segueixen disposant que la contractació del personal laboral
requereix un procediment de selecció previ que garanteixi els
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Les sentències que han declarat la nulAlitat de les decisions
d'amortització de treballadors del sector públic ho han fet sense
discutir la condició d'indefinits no fixes dels afectats, i la
nulAlitat ha vengut determinada sempre per una de les següents
causes:
- Per considerar la jurisdicció social que, arrel de la reforma
laboral del 2012, ja no poden equiparar-se els treballadors
indefinits no fixes als interins per vacant, a efectes de les causes
d'extinció dels seus contractes, per la qual cosa han d'ésser
indemnitzats en cas d'acomiadament.
- Per haver superat el nombre màxim que, per a l'acomiadament
colAlectiu estableix l'Estatut dels Treballadors.
- I, en casos molt aïllats, per tractar-se de treballadors que es
trobaven a situacions especials que determinaven la nulAlitat de
la decisió extintiva. 

El Tribunal Suprem encara no s'ha pronunciat sobre la raó
fonamental del canvi de criteri dels tribunals de lo social, és a
dir, sobre si la reforma laboral de l'any 2012 ha fet desaparèixer
la figura creada pel mateix Tribunal Suprem de treballador
indefinit no fix.

Per tant, la nostra opinió es manté respecte que, a la data en
què es varen procedir a les amortitzacions, era ajustat a dret
aplicar la doctrina jurisprudencial vigent en aquell moment.

D'altra banda, els nombrosos actes dels Jutjats de lo Social
dictats darrerament acordant l'extinció de la relació laboral de
les persones les funcions de les quals es consideraren
innecessàries per les entitats públiques respectives ens donen la
raó respecte al motiu fonamental pel que es va procedir a
prescindir dels serveis dels afectats, que no era d'altre que la
reducció del dèficit de cada empresa o entitat concreta
mitjançant, entre d'altres mesures, l'adequació de la plantilla a
la realitat econòmica, individualitzada en cada entitat, i a les
necessitats reals de personal que tenen.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4710/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a amortització de llocs
de treball 2013. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quants de llocs de treball del sector públic instrumental
preveu el Govern amortitzar durant el 2013?

Les mesures relatives a la reestructuració del Sector Públic
Instrumental que afecten el seu personal les adopta cadascun
dels ens públics de què es tracta.

Palma, 1 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5102/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures
cobrades indegudament. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

El passat dia 5 d'abril de 2013 els mitjans de comunicació
anunciaven que el conseller ordenava el retorn d'ofici
d'aquelles factures que s'hagin cobrat indegudament per rebre
atenció sanitària d'urgències al colAlectiu d'immigrants no
regularitzats. Quantes factures s'han de retornar o s'han
retornat amb aquesta ordre del conseller? Quina és la quantia
de l'import retornat o per retornar? Es demana una relació de
cada hospital, centre o unitat del sistema sanitari de les Illes
Balears.

Hi ha dues factures que s'han de retornar, les quals es
detallen a continuació:

Factura 1384000019 187i
Factura 1384000237 187i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5240/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel  Barceló i Milta, relativa a incompliment
de l'objectiu de dèficit el 2011. (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

Quines són les penalitzacions econòmiques que el Govern
de l'Estat ha posat pel no compliment de l'objectiu de dèficit el
2011 per part del Govern de les Illes Balears?

No hi ha cap penalització.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5568/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a lluita contra
la pobresa en la infància i l'adolescència. (BOPIB núm. 101,
de 31 de maig de 2013).

Quins són els programes que desenvolupa al 2013 el
Govern de les Illes Balears en la lluita contra la pobresa en la
infància i l'adolescència.

A nivell europeu se segueixen les recomanacions establertes
per l'Estratègia de Lisboa 2010 i Estratègia Europa 2020.

L'aprovació PENIA II (Pla Estratègic d'Infància i
Adolescència 2013-2015) en Consell de Ministres el passat més
d'abril, ens ha servit de guia per a l'elaboració de les Estratègies
d'Infància i Adolescència per a la nostra Comunitat Autònoma
que ha s'han començat a aplicar.

La posada en marxa de l'Observatori de la Infància i
l'Adolescència de les Illes Balears, amb l'objectiu de promoure
el coneixement de la infància i l'adolescència, l'impacte en
polítiques d'infància, sensibilitzar la població en general i
mobilitzar els agents socials.

Pla Integral de suport a la família, promocionant les
polítiques de suport a les famílies en l'exercici de les seves
responsabilitats en la cura, l'educació i el desenvolupament
integral dels seus fills, facilitant la conciliació de la vida laboral
i familiar.

Acord de colAlaboració entre l'Oficina de Defensa dels Drets
del Menor i l'Institut per a la convivència i l'Èxit Escolar,
impulsant accions de prevenció i protecció de la infància en
l'entorn educatiu.

Participació en l'Avantprojecte de llei de protecció del
menor.

Participació en el Pla Nacional d'Inclusió Social, fent les
aportacions que fan referència a la infància i adolescència.

Llei de la Maternitat.
Programa de seguiment des de l'ODDM a través dels centres

educatius de les situacions dels menors de la CAIB.
Programa de seguiment des de l'ODDM a través de

l'IBSALUT de les situacions dels menors de la CAIB.
ColAlaboració amb UNICEF en la prevenció, lluita i acció

contra la pobresa infantil a les Illes Balears.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 5658/13, 5660/13 i 5661/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a persones a les quals se'ls ha retirat la targeta
sanitària a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

A quantes persones se'ls ha retirat la targeta sanitària
individual a l'illa de Mallorca, Eivissa i Formentera,
desglossat mensualment des d'abril de 2012 fins dia 22 de maig
de 2013, per l'aplicació del RD llei 16/2012?

Les targetes sanitàries donades de baixa en aplicació de la
legislació vigent (R.D.L. 16/2012, i R.D. 192/2012, a data
d'extracció de 24/09/2013 de l'aplicació CIVITAS.

- A l'illa de Mallorca, han estat 17.189, de les quals se n'han
recuperat 3.831.
.- A l'illa d'Eivissa, han estat 1.840, de les quals se n'han
recuperat 421.
- A l'illa de Formentera, han estat 143, de les quals se n'han
recuperat 34.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5696/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa al pla de
prevenció de la situació de dependència autonòmica. (BOPIB
núm. 101, de 31 de maig de 2013).

De quina manera pensa el Govern de les Illes Balears
promoure el treball intersectorial i la participació de la
ciutadania, especialment dels colAlectius afectats, en el
desenvolupament de cadascuna de les àrees d'intervenció que
es contemplen en el Pla de Prevenció de la Situació de
Dependència Autonòmica?

Tal com estableix l'acord del Consell Territorial, en el qual
s'aprovaren els criteris, les recomanacions i les condicions
mínimes per a l'elaboració dels plans de prevenció de les
situacions de dependència i promoció de l'autonomia personal
es farà mitjançant d'una Comissió Tècnica Interadministrativa,
que inclourà totes les parts que hi estan involucrades.

Palma, 6 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5697/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pla de
prevenció de les situacions de dependència (II). (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Quins recursos econòmics destinarà el Govern de les Illes
Balears per al desenvolupament del Pla de Prevenció de les
situacions de dependència?

Els recursos necessaris per al desenvolupament del Pla de
prevenció de les situacions de dependència i promoció de
l'autonomia personal es valoraran una vegada que en disposem
del contingut complet i del seu abast.

Palma, 6 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5814/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  persones
sense targeta sanitària. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

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  fins a 10 de maig de 2012.

Des de l'aplicació del Reial Decret llei 16/2012, des del
Servei de Prestacions, a proposta de les diferents gerències, i
segons l'aplicació del document "Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud
de las Illes Balears debe prestar a todas las personas que no
tengan la condición de asegurado o beneficiario", a dades de
setembre de 2013, s'ha assignat metges de família, per al
seguiment de les seves patologies, a 7 persones (3 persones a
Mallorca, 3 a Eivissa i 1 a Menorca).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6530/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents al DNI donats com a resposta (4). (BOPIB núm.
104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1635/13.

Biel Moll Català.
Catalina Ballester Mascaró.
Catalina Munar Cerdà.
Concepción Mula Martínez.
Daniel Zarraluqui Paternain.
Diego Saurina Pons.
Joan Marqués Pelegrí.
Margarita Florit Pons.
Miguel Ribas Roig.
Miguel Soler Bordoy.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6531/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noms i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (5). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1636/13.

Catalina Munar Cerdà.
Concepción Mula Martínez.

Damián Costa Yvars.
Daniel Bosch Llorens.
Daniel Zarraluqui Paternain.
Josep Cavaller.
Juan Martínez Bonillo.
Margarita Florit Pons.
Miguel Ribas Roig.
Registro Mercantil de Mallorca.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6532/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noms i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (6). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1637/13.

Biel Moll Català.
Daniel Bosch Llorens.
Daniel Zarraluqui Paternain.
Diego Surina Pons.
Joan Marqués Pelegrí.
Miguel Ribas Roig.
Registro Mercantil de Mallorca.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6533/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (7). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1638/13.

Daniel Zarraluqui Paternain.
Miguel Ribas Roig.
Registro Mercantil de Mallorca.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6534/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (12) (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1644/13.

Concepción Mula Martínez.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6535/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (13). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI  adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1623/13.

Agrupación Española Seguros Agrarios, SA.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 6536/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (8). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1639/13.

Concepción Mula Martínez.
Daniel Zarraluqui Paternain.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Companya Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 6537/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a  nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (9). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1640/13.

Concepción Mula Martínez.
Daniel Zarraluqui Paternain.
Joan Salord Moll.

Miguel Ribas Roig.
Registre Mercantil de Mallorca.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 6538/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noms i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (10). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1641/13.

Daniel Zarralugui Paternain.
Miguel Ribas Roig.
Registro Mercantil de Mallorca.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 6359/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a  resposta (11). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1642/13.

Miguel Soler Bordoy.
Registro Mercantil de Mallorca.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 6540/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nom i llinatges
corresponents als DNI donats com a resposta (1). (BOPIB
núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Noms i llinatges corresponents als DNI adjuntats com a
resposta a la pregunta RGE núm. 1631/13.

Biel Moll Català.
Farmàcia López Font, C.B.
Javier Bayo de la Fuente.
Joan Marqués Pelegrí.
Margarita Florit Pons.
Martí Dinarés Juanola.
Miguel Ribas Roig.
Miguel Soler Bordoy.
Registro Mercantil de Mallorca.
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Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 6570/13 a 6572/13 i 6574/13 a
6579/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a ajudes per experimentació de productes del
camp, a camps d'experimentació de varietats de la patata i  a
camps d'experimentació de varietats cerealístiques (I a III).
(BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quins pagaments ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori en concepte d'ajudes per experimentació de
productes del camp, de varietats de la patata i de varietats
cerealístiques, dels anys 2011, 2012 i 2013?

Acció 2012 2013
Productes del camp 6.437,19 8.900,00
Varietats de la patata 2.500,00 1.000,00
Varietats cerealístiques    13.351,238.900,00

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 6653/13 a 6659/13 i 6667/13 a
6673/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló
i Bennàssar, relatives a reducció de retribucions, per baixa
d'IT (VII a XIII) i a reintegrament de retribucions (VII a XIII).
(BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quantes persones amb contractació laboral, amb relació
funcionarial de carrera,  amb relació funcionarial interina,
amb relació de personal estatutari fix, amb relació de personal
estatutari interí o temporal, amb relació de personal eventual
i amb condició d'alt càrrec, han tengut una reducció de
retribucions a la nòmina de l'Ib-Salut, per baixa d'IT, des que
es va adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?
Quina quantia ha suposat el reintegrament que s'ha fet a
persones amb contractació laboral, amb relació funcionarial
de carrera,  amb relació funcionarial interina, amb relació de
personal estatutari fix, amb relació de personal estatutari
interí o temporal, amb relació de personal eventual i amb
condició d'alt càrrec, han tengut una reducció de retribucions
a la nòmina de l'Ib-Salut, per baixa d'IT, des que es va adoptar
la mesura de reducció, fins a juny de 2013?

Contractació laboral:
50 persones 11.126,59i

Relació funcionarial de carrera:
27 persones   5.527,41i

Relació funcionarial interina:
No hi ha cap persona No s'ha fet cap reintegrament

Personal estatutari fix:
3.884 persones 681.539,48i

Personal estatutari interí/temporal:
1.276 persones (interins) 191.600,03i

Personal eventual:
1.135 persones (eventual/substitució)180.849,94i

Alts càrrecs:
No hi ha cap personal No s'ha fet cap reintegrament.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 6758/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, maig 2013. (BOPIB núm. 105,
de 28 de juny de 2013).

Quina va ser la factura lligada al Programa  d'Atenció
Dental Infanto Juvenil del mes de maig? Quants d'infants
varen ser beneficiats d'aquest programa durant el mes de
maig? Quants de dentistes varen participar d'aquest programa
durant el mes de maig?

El mes de maig de l'any 2013 la facturació lligada al Padi va
ser de 103.408i. Els nins que es varen beneficiar varen ser
3025. Hi varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 6825/13 i 6826/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a dependència i a programa d'assistent personal i dependència
i a programa d'assistents personal, 2. (BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013).

Quina ha estat la quantia de la despesa efectuada pel
Programa d'assistent a persones en situació de gran
dependència durant l'any 2012? Hi ha hagut noves solAlicitud
al Programa d'assistent a persones en situació de gran
dependència durant l'any 2012? Quantes s'han acceptat?

No tenim cap programa d'assistent a persones en situació de
gran dependència. El programa d'assistent a persones en situació
de gran dependència que contempla la llei, en aquest moment no
hi és al catàleg de prestacions de dependència de la CAIB.

Palma, 17 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 7275/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a escoles
oficials d'idiomes. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

En quins centres, amb expressió del nombre d'alumnes per
centres, haurà de ser distribuït l'alumnat que no cap a les
escoles oficials d'idiomes a causa de la decisió d'atendre totes
les solAlicituds de matrícula per al curs 2013-2014?

Per tal d'atendre el nou alumnat que s'incorporarà aquest
curs s'han optimitzat els espais a les ubicacions tradicionals, i a
més s'han obert aules externes a centres educatius que compten
amb bones instalAlacions i equipaments adequats per a
l'ensenyament d'idiomes.

Mallorca: 
EOI de Palma: S'obriran aules als centres d'ensenyament

secundari següents: IES Antoni Maura (820 alumnes), IES
Emili Darder (784 alumnes) i IES Joan Maria Thomàs (3.112
alumnes).

EOI de Manacor: S'obriran aules al CEPA Llevant (288
alumnes).

Eivissa:
EOI d'Eivissa: S'obriran aules a l'IES Sa Serra (230

alumnes).

Menorca: 
EOI de Maó: S'obriran aules al CEPA Joan Mir i Mir (72

alumnes).

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

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 7279/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (II). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).

Quantes dones han estat sotmeses a un procediment
d'inseminació artificial als hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears des de 2007 a 2012, desglossat per any i hospital?

Nombre de dones sotmeses  l'any 2007 a inseminació artificial
(*)

HUSE: 47
HSLL:             100
HM: 42
HCIN (**):
HGMO:  5
HCM (***):

Nombre de dones sotmeses  l'any 2008 a inseminació artificial
(*)

HUSE:              260
HSLL:             145
HM: 50
HCIN (**):
HGMO:  9
HCM (***):

Nombre de dones sotmeses  l'any 2009 a inseminació artificial
(*)

HUSE:             244
HSLL:             145
HM: 66
HCIN (**):
HGMO: 10
HCM (***):

Nombre de dones sotmeses  l'any 2010 a inseminació artificial
(*)

HUSE:              317
HSLL:             133
HM: 69
HCIN (**):       5
HGMO:  10
HCM (***):

Nombre de dones sotmeses  l'any 2011 a inseminació artificial
(*)

HUSE:              207
HSLL:             159
HM: 57
HCIN (**): 29
HGMO:   6
HCM (***): 37

Nombre de dones sotmeses  l'any 2012 a inseminació artificial
(*)

HUSE:             225
HSLL:             144
HM: 53
HCIN (**): 29
HGMO:   7
HCM (***): 59

TOTAL
HUSE:          1.300
HSLL:             826
HM:             337
HCIN (**): 63
HGMO: 47
HCM (***): 96

(*) IAC+IAD
(**) Els procediments d'inseminació artificial varen començar
el 2010.
(***) Els procediments d'inseminació artificial varen començar
el 2011. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 7358/13, 7366/13, 7374/13,
7382/13 i 7390/13 presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a reducció voluntària del
complement específic a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat (I i II) i a compatibilitat per dur a terme una
altra activitat a la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I
a III). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
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Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària
del complement específic, a l'empara de la Disposició
addicional dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que va començar
a vigir del Decret llei, fins a juny de 2013? I relació de les
persones. Relació de les persones que han solAlicitat la
compatibilitat, per dur a terme una altra activitat, després
d'haver obtingut una reducció voluntària del complement
específic, a l'empara de la Disposició addicional dissetena del
Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives per a la reducció del dèficit
públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, des que va començar a vigir del Decret llei, fins
a juny de 2013?  Relació de les persones que l'han obtinguda.
Quina quantia total ha suposat?

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 de la CAIB.

Palma, 23 de setembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 7372/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la  Vicepresidència i a
la Conselleria de Presidència (II). (BOPIB núm. 107, de 12 de
juliol de 2013).

Relació de les persones que han solAlicitat una reducció
voluntària del complement específic, a l'empara de la
Disposició addicional dissetena del Decret llei 10/2012, de 31
d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny,
de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Vicepresidència o  Conselleria de Presidència, des que va
començar a vigir del Decret llei, fins a juny de 2013?

Cap.

Palma, 25 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 7478/13 i 7479/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
cobrament de més a pensionistes per copagament (I i II).
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quina quantitat d'euros va cobrar de més i quina quantitat
ha reintegrat, la Conselleria de Salut als pensionistes amb el
nou copagament farmacèutic, des de dia 1 de juliol de 2012 a
dia 30 de juny de 2013, especificat per mes?

Les quantitats que la Conselleria de Salut ha cobrat de més
als pensionistes són:

Any 2012 Any 2013
Juliol: 226.912,63i Gener: 240.636,86i
Agost: 247.103,26i Febrer:201.456,50i
Setembre: 198.126,55i Març: 213.945,44i
Octubre: 244.049,63i Abril: 246.166,38i
Novembre: 221.873,58i Maig: 255.404.95i
Desembre: 212.102,13i Juny: 215.407,12i

La Conselleria de Salut ha reintegrat les quantitats següents:
343.510,76i, corresponent als mesos de juliol i agost de 2012.
399.065,13i, corresponents als mesos de setembre i octubre de
2012.
389.668,63i, corresponents als mesos de novembre i desembre
de 2012.
417.845,29i, corresponents al mesos de gener i febrer de 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 7543/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de
teletraducció IBD. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quin pressupost es va destinar al servei de teletraducció
des de l'IBD els anys 2010, 2011, 2012 i quina previsió hi ha
per a l'any 2013?

El pressupost que es va destinar al servei de teletraducció
des de l'IBD els anys 2010, 2011 i 2012 va ser d'un total de
216.450,00i (IVA inclòs).

La previsió de pressupost per al servei de teletraducció des
de l'IBE per a l'any 2013 és de 20.824,00i (IVA inclòs).

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

A la Pregunta RGE núm. 7544/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pisos,
conveni IBAVI-IBD. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

El conveni amb l'IBAVI i l'IBD per a dones que han patit
violència de gènere està en vigor l'any 2013? Si la resposta és
afirmativa, quants de pisos s'han adaptat fins al 15 de juny de
2013? Si la resposta és negativa se solAliciten els motius de la
supressió.

El convei amb l'IBAVI i l'IBD per a dones que han patit
violència de gènere està en vigor l'any 2013.

Al llarg de l'any 2013 (fins al 15 de juny de 2013) s'han
adaptat 3 pisos per a dones que han patit violència de gènere. 

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

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 7546/13 i 7547/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a programa de Medi Obert 2012 (I i II). (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).

Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert l'any 2012? I quants
estan pendents de ser atesos a 30 de desembre de 2012?

Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Ley
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Ley
Orgánica 5/2000, de 2 de enero. Han estat atesos durant l'any
2012 un total de 1899.

Les mesures judicials de la Ley Orgánica reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, Ley Orgánica 5/2000,
de 2 de enero. Amb el procediment i criteris recollits a l'Ordre
de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 25
d'octubre de 2010 per al qual s'estableix l'organització i el
funcionament de la Direcció General de Menors i Família en
l'execució de les diferents mesures judicials no privatives de
llibertat que imposen els jutjats de menors, i els procediments
i criteris d'actuació. 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
AV)

A la Pregunta RGE núm. 7559/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
convocatòria de places de tècnic de gestió i sistemes. (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Per quins motius s'han realitzat dues convocatòries
d'interins de Tècnic de Gestió i Sistemes per als serveis
centrals de l'Ib-salut quan s'han amortitzat dues places de
tècnic de gestió i sistemes de GESMA?

Les amortitzacions de dues places de tècnic de gestió de
sistemes i tecnologies de la informació de la plantilla orgànica
de la Gerència del Complex Hospitalari de Mallorca (GCHM,
antiga GESMA) són conseqüència de la implementació d'un pla
d'ordenació de recursos humans que fou dissenyat, negociat i
aprovat pel Consell de Govern mesos abans, en el marc d'un
conjunt de mesures prèviament estudiades i ideades per a
maximitzar l'eficiència i l'eficàcia dels serveis públics i per a
eliminar ineficiències o evitar l'existència de serveis sobredotats
en la GCHM.

En canvi, les recents convocatòries d'interins als Serveis
Centrals responen a la necessitat d'atendre necessitats de cobrir
places que no poden ser assumides amb els recursos
disponibles. Es tracta d'un procés totalment independent del
primer que respon a motivacions i necessitats totalment
diferents i correspon a places relatives a plantilles diferents.
Cada gerència està dotada de la seva pròpia plantilla de
personal, confeccionada i gestionada de forma independent,
sense que els recursos humans adscrits a aquestes puguin ser
arbitràriament traspassats d'una gerència a una altra o d'una
plantilla a l'altra.

A més de l'exposat, cal destacar que les places que foren
amortitzades a la GCHM corresponen a un perfil que no
coincideix amb el de les places que calia ocupar als Serveis
Centrals. Les primeres places foren ocupades per persones
integrants de la borsa de tècnics de grau mitjà, als quals es va
requerir una titulació específica per cobrir les places concretes
a ocupar, enginyer tècnic o enginyer en informàtica. Les places
dels Serveis Centrals foren convocades com a tècnics de gestió
de sistemes i tecnologia de la informació, per a les quals s'exigia
un títol universitari de grau d'enginyeria tècnica en informàtica
de gestió o en informàtica de gestió, en telecomunicacions, o
equivalent.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 7574/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  Centre Es
Fusteret, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de
2013).

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

1a setmana del 01 al 02, 3a setmana del 10 al 16, 4a setmana del
17 al 23

Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat:0
Convivència amb grup educatiu: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

2a setmana del 03 al 09
Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim obert: 1
Internament en règim tancat:0
Convivència amb grup educatiu:0
Permanència de cap de setmana en centre: 0
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5a setmana del 24 al 30
Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat:0
Convivència amb grup educatiu: 1
Permanència de cap de setmana en centre: 1

TOTAL
Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim obert: 1
Internament en règim tancat: 0
Convivència amb grup educatiu: 1
Permanència de cap de setmana en centre: 1

Palma, 5 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 7575/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre Es
Mussol, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

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

JUNY 2013
1a setmana del 01 al 02, 2a setmana del 03 al 09, 3a setmana del
10 al 16, 4a setmana del 17 al 23, 5a setmana del 24 al 30:

Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat:0
Convivència amb grup educatiu: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0
TOTAL: 0

Palma, 5 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 7576/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  Centre Es
Pinaret, juny 2013. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quants de menors han estat ingressats el mes de juny de
2013 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Pinaret?
Detall per setmana.

Juny 2013
1a setmana del 01 al 02

Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat:0
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

2a setmana del 03 al 09
Internament en règim semiobert: 4
Internament en règim obert: 0

Internament en règim tancat: 2
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

3a setmana del 10 al 16
Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat: 0
Internament terapèutic en règim semiobert: 1
Permanència de cap de setmana en centre: 0

4a setmana del 17 al 23
Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat: 2
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

5a setmana del 24 al 30
Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat:0
Internament terapèutic en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

TOTAL: 
Internament en règim semiobert: 7
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat: 4
Internament terapèutic en règim semiobert: 1
Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 5 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 7577/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre
Socioeducatiu d'incorporació social, juny 2013. (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).

Quants de menors han estat ingressats el mes de juny de
2013 i amb quina mesura judicial en el Centre Socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

Juny de 2013
1a setmana del 01 al 02, 2a setmana del 03 al 09, 3a setmana del
10 al 16, 4a setmana del 17 al 23, 5a setmana del 24 al 30:

Internament en règim semiobert: 0
Internament en règim obert: 0
Internament en règim tancat:0
Convivència amb grup educatiu: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0
TOTAL: 0

Palma, 5 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 7578/13 i 7579/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a estada al centre Es Fusteret i al centre Es Mussol, juny 2013.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Fusteret durant el mes de juny de 2013? Quina ha estat
l'estada més alta de joves en el Centre Es Mussol durant el mes
de juny de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves als centre Es Fusteret
durant el mes de juny ha estat de 15 menors/joves.

L'estada més alta dels menors/joves als centre Es Fusteret
durant el mes de juny ha estat de 14 menors/joves.

Palma, 5 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 7622/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a tancament
del Centre Socioeducatiu d'incorporació social.(BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).

Quins són els motius que justifiquen el tancament del
Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social (CIS)?

El centre d'intervenció social, no s'ha tancat, segueix en
actiu, havent fent un canvi d'ús a partir del dia 15 de juny de
2013.

Palma, 6 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 7769/13, 7787/13, 7796/13,
7805/13, 7814/13, 7823/13, 7778/13, 7832/13, 7841/13,
7844/13, 7863/13, 7872/13, 7881/13, 7890/13, 7899/13,
7908/13, 7917/13, 7926/13, 7935/13 i 7944/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (1 a 20). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cadascuna de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013? Relació de persones amb contractació laboral que
han acomiadat, a cadascuna de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013. Quantes
persones acomiadades o que han finalitzat la relació laboral
han posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social? Relació de persones. Quantes sentències dels Jutjats
socials de les Illes Balears i de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació

amb les persones acomiadades o que han finalitzat la relació
laboral que han posat recurs? Relació de les sentències. A
quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral? Relació de
persones. Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments? Quantes
indemnitzacions per acomiadament o per finalització de la
relació laboral s'han abonat, per sentència o sense sentència
o resolució judicial? Relació de persones. Quantia
individualitzada per persona de les indemnitzacions i dels
salaris, com a conseqüència i sense conseqüència d'una
resolució judicial. Quantes persones acomiadades o que han
finalitzat la relació laboral estan pendents de resolució
judicial, en primera o segona instància social?

En relació amb l'amortització de places efectuades a entitats
vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, alguns treballadors varen interposar recursos judicials,
que en alguns casos encara no s'han tancat per tant, segueixen
sub iudice.

En aquest cas, 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 per solAlicitant i els drets fonamentals en joc.

El grau d'accessibilitat a les actuacions judicials en curs
varia en funció de factors com ara la legitimitat del solAlicitant,
l'abast objectiu de l'accés, la finalitat del tractament, la fase
processal de les actuacions, el tipus de procediment, la titularitat
de l'arxiu i, en tot cas, de la ponderació que realitzi el
responsable o encarregat del tractament dels valors
constitucionalment en conflicte.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 7785/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 7. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears que han recaigut en les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a
cadascuna de les entitats vinculades a Vicepresidència i a la
Conselleria de Presidència, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social, i de les persones
afectades per cadascuna de les sentències?

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 per solAlicitant i els drets fonamentals en joc.

El grau d'accessibilitat a les actuacions judicials en curs
varia en funció de factors com ara la legitimitat del solAlicitant,
l'abast objectiu de l'accés, la finalitat del tractament, la fase
processal de les actuacions, el tipus de procediment, la titularitat
de l'arxiu i, en tot cas, de la ponderació que realitzi el
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responsable o encarregat del tractament dels valors
constitucionalment en conflicte.

Palma, 27 de setembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BF)

A les Preguntes RGE núm. 7806/13 i 7815/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
persones amb contractació laboral de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat, 4 i 5. (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cadascuna de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social? Quantes sentències dels Jutjats Socials de
les Illes Balears han recaigut en relació amb els persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cadascuna de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social? 

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 per solAlicitant i els drets fonamentals en joc.

El grau d'accessibilitat a les actuacions judicials en curs
varia en funció de factors com ara la legitimitat del solAlicitant,
l'abast objectiu de l'accés, la finalitat del tractament, la fase
processal de les actuacions, el tipus de procediment, la titularitat
de l'arxiu i, en tot cas, de la ponderació que realitzi el
responsable o encarregat del tractament dels valors
constitucionalment en conflicte.

Palma, 23 de setembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BG)

A les Preguntes RGE núm. 7821/13, 7830/13, 7839/13,
7870/13, 7933/13 i 7942/13, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 5, 6, 8, 11, 18 i 19. (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb els persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a
cadascuna de les entitats vinculades a la Vicepresidència i
Conselleria  de Presidència, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social?
Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb els
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cadascuna de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que
ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social? Relació de les sentències i de les persones afectades.
Quina quantia total ha suposat l'abonament d'indemnitzacions
i salaris de tramitació o salaris sense haver anat a fer feina, a
conseqüència dels acomiadaments o finalitzacions de la relació
laboral? Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral, com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial. Quantia individualitzada per persona dels salaris que
han percebut sense haver ana a fer feina les persones
acomiadades o que ha finalitzat la relació laboral, 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 per solAlicitant i els drets fonamentals en joc.

El grau d'accessibilitat a les actuacions judicials en curs
varia en funció de factors com ara la legitimitat del solAlicitant,
l'abast objectiu de l'accés, la finalitat del tractament, la fase
processal de les actuacions, el tipus de procediment, la titularitat
de l'arxiu i, en tot cas, de la ponderació que realitzi el
responsable o encarregat del tractament dels valors
constitucionalment en conflicte.

Palma, 27 de setembre de 2013 .
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BH)

A les Preguntes RGE núm. 7848/13, 7854/13, 7885/13,
7894/13, 7903/13 i 7921/13 presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials, 10, 9, 13, 14, 15, 17. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol
de 2013).

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral a cadascuna de les entitats vinculades a la Conselleria
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de Família i Serveis Socials, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la
indemnització abonada? A quantes persones s'ha abonat
l'esmentada indemnització? Quantes indemnitzacions per
acomiadament o per finalització de la relació laboral s'han
abonat, sense sentència o resolució judicial? Relació de les
persones que han percebut indemnitzacions per acomiadament
o per finalització de la relació laboral, sense sentència o
resolució judicial. Quantia individualitzada per persona de les
indemnitzacions per acomiadament o per finalització de la
relació laboral, sense sentència o resolució judicial.

Com a conseqüència de la finalització d'un contracte eventual:
- 18 educadors: 13,859,97i
- 8 auxiliars tècnics: 5.087,87i
- 1 ordenança: 538.35i
- 1 oficial administratiu: 1.743,19i

Per acomiadament:
- Director de la Residència i Centre de dia de Son Güells:
15.908,00i (dels quals 7.907,94i varen ser sense sentència
judicial i la resta com a conseqüència de resolució judicial).
- Oficial de manteniment: 4.408,61i
- Auxiliar tècnica sociosanitària: 11.629,80i
- Auxiliar tècnica sociosanitària: 11.463,75i

S'ha abonat la indemnització per acomiadament o per
finalització de la relació laboral a 32 persones.
S'ha abonat 28 indemnitzacions per finalització de contracte
eventual i 2 indemnitzacions per acomiadaments, sense
sentència o resolució judicial.

Les persones que han percebut indemnització per acomiadament
són:

- Director de la Residència i Centre de Dia de Son Güells.
- Oficial de manteniment de la Residència i Centre de Dia de
Son Güells.

Les persones que han percebut indemnització per finalització
d'un contracte eventual són:

- 18 educadors
- 8 auxiliars tècnics.
- 1 ordenança
- 1 oficial administratiu

La quantia individualitzada de les indemnitzacions que han
percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral, sense sentència o resolució judicial és la
següent:

Per acomiadament: 
- Director de la Residència i Centre de Dia de Son Güells:
7.907,94i
- Oficial de manteniment de la Residència i Centre de Dia de
Son Güells: 4.408,61i

Per finalització d'un contracte eventual són:
- 18 educadors: 13.859,97i
- 8 auxiliars tècnics: 5.087.87i
- 1 ordenança: 538,35i
- 1 oficial administratiu: 1.743,19i

Palma, 27 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 7986/13, 8029/13, 8072/13,
8114/13, 8157/13, 8020/13, 8063/13 i 8148/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a  Consells
d'Administració del Consorci de Transports de Mallorca (I i
II), a cost dels consells d'administració del Consorci de
transports de Mallorca (I a III), a consells d'administració de
Tramvia de la Badia de Palma (I i II) i a cost dels consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma (II). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació  dels  assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Consorci de transports de Mallorca, dels
anys 2012 i 2013? Detallat per reunió.  Quin és el cost total de
les reunions durant els anys 2012 i 2013? Desglossament per
assistents dels costs de les reunions durant l'any 2012. Relació
dels assistents als consells d'administració de l'empresa
pública Tramvia de la Badia de Palma, durant els anys 2012
i 2013? Detallat per reunió. Quin és el cost total de les
reunions durant l'any 2013?

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la següent
forma:

Any 2007 des d'agost 101,17i sessió
Any 2008 114,00i sessió
Any 2009 114,00i sessió
Any 2010 114,00i sessió
Any 2011 177,77 i sessió
Any 2012 120,60i sessió
Any 2013 120,60i sessió

El valor brut anual total de dietes abonades ha evolucionat de la
següent forma:

Any 2007 6.021,82i any
Any 2008             12.084,00i any
Any 2009             14.478,00i any
Any 2010             10.519,28i any
Any 2011               7.031,74i any
Any 2012               7.838,94i any
Any 2013 juny inclòs        6.633,00i any

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració del Consorci  Transports de Mallorca, SA
segons els estatuts socials són:

- El President que ha de ser el conseller competent en
matèria de transports.

- El Vicepresident, que ha de ser el director general
competent en matèria de transports, llevat que s'hi adhereixi
l'Ajuntament de Palma, en aquest cas, ho ha de ser el batle.

- Tres vocals en representació de la CAIB. En cas que s'hi
adhereixi l'Ajuntament de Palma, el director general competent
en matèria de transports serà un dels tres vocals.

- En el cas d'adhesió a l'Ajuntament de Palma, tres vocals en
representació seva designats pel batle.

- Un secretari, al servei de l'Administració de la CAIB,
elegit pel Consell d'Administració que ha d'assistir a les sessions
amb veu però sense vot. Si aquest càrrec recaigués en un vocal
del Consell d'Administració, la seva assistència seria amb veu
i vot.

- La persona titular de la Secretaria General de la
Conselleria a la qual està adscrita la societat.
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- El Consell d'Administració pot acordar l'ampliació del
nombre de vocals en virtut de la incorporació d'altres
administracions i entitats públiques o privades.

- També assisteix al Consell d'Administració del Consorci
Transports de Mallorca, SA, amb veu però sense vot, una
persona en representació de la Direcció de l'Advocacia de la
CAIB designada pel titular de la Conselleria de Presidència, i
els convidats que hi assisteixen a proposta del conseller, segons
les matèries a tractar.
 

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)

A les Preguntes RGE núm. 7990/13, 8033/13, 8076/13,
8118/13 i 8161/13, presentades  per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a Consells d'Administració d'Espais de
Natura Balear (I i II) i a cost dels Consells d'Administració
d'Espais de Natura Balear (I a III). (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Espais de Natura Balear dels anys 2012,
2013, detallat per reunió. Quin és el cost total de les reunions
durant els anys 2012, 2013. Desglossament per assistents del
cost de les reunions durant l'any 2012.

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent forma:

Des del mes d'agost de l'any 2007 fins a l'any 2013: 122,00i
sessió

El valor brut anual total de dietes ha evolucionat de la
següent forma:

Any 2007 25.080,00i any
Any 2008 24.720,00i any
Any 2009 25.320,00i any
Any 2010 21.600,00i any
Any 2011 18.480,00i any
Any 2012 20.760,00i any
Any 2013 juny inclòs 10.200,00i any

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració d'Espais de Natura Balear segons els estatuts
socials són:

- El President, persona titular de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

- El Vicepresident és a persona titular de la Direcció General
de Recursos Hídrics, ha d'exercir les funcions que, si n'és el cas,
li encarreguin el president o el Consell d'Administració.

- Director executiu i Secretari amb veu però sense vot.
- La persona titular de la Secretaria General de la

Conselleria en matèria de medi ambient.
- La persona titular de la Secretaria General Adjunta de la

Conselleria competent en matèria de medi ambient.
- Una persona en representació de la Vicepresidència

Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, designada
pel seu titular.

- El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears.

- Un representant del departament jurídic o dels serveis
jurídics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori designat per la persona titular de la Conselleria.

- Fins un màxim de quatre vocals més, que han de ser
designats per la persona titular de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

- També assisteix al Consell d'Administració d'Espais de
Natura Balear, amb veu però amb sense vot, una persona en
representació de la Direcció de l'Advocacia de la CAIB
designada pel titular de la Conselleria de Presidència, i els
convidats que hi assisteixen a proposta del Conseller, segons les
matèries a tractar.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 7992/13, 8035/13, 7991/13,
8034/13, 8078/13, 8120/13, 8163/13, 8077/13, 8119/13 i
8162/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a Consells d'Administració del Fons de
Garantia Agrària de les Illes Balears (I i II), a Consells
d'Administració de FOGAIBA (I i II), a cost dels consells
d'administració del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (I a III) i a cost dels consells d'administració
del FOGAIBA (I a III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

Relació  dels assistents als Consells d'administració de
l'empresa pública Fons de garantia agrària i pesquera de les
Illes Balears, durant els anys 2012, 2013 detallat per reunió.
Relació dels assistents als Consells d'Administració de
l'empresa pública FOGAIBA, durant els anys 2012, 2013
detallat per reunió. Quin és el cost total de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública FOGAIBA
durant els anys 2012, 2013. Quin és el cost total de les
reunions dels consells d'administració de l'empresa pública
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears,
durant els anys 2012, 2013. Desglossament per assistents del
cost de les reunions dels consells d'administració de l'empresa
pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, durant l'any 2012. Desglossament per assistents del
cost de les reunions dels consells d'administració de l'empresa
pública FOGAIBA, durant l'any 2012.

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent forma:

Any 2007 153.84i sessió
Any 2008 160.30i sessió
Any 2009 160.30i sessió
Any 2010 168.78i sessió
Any 2011 168.78i sessió
Any 2012 160.78i sessió
Any 2013 160.78i sessió

El valor brut anual total de dietes abonades ha evolucionat
de la següent forma:

Any 2007 17.230,77i any
Any 2008 28.927,47i any
Any 2009 25.646,77i any
Any 2010 22.992,20i any
Any 2011   8.682,37i any
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Any 2012 14.952,54i any
Any 2013 agost inclòs   6.270,42i any

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració del FOGAIBA segons els estatuts socials són:

- El Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
- La persona titular de la Secretaria General Adjunta de la

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
- La persona titular de la Direcció General de Medi Rural i

Marí.
- Una persona en representació de la Vicepresidència

Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, designada
pel seu titular.

- Fins un màxim de tres persones més, que han de ser
designades pel titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

- També assisteix al Consell d'Administració del FOGAIBA,
amb veu però sense vot, una persona en representació de la
Conselleria de Presidència, i els convidats a proposta del
Conseller, segons les matèries a tractar.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BL)

A les Preguntes RGE núm. 8001/13, 8044/13, 8087/13,
8129/13 i 8172/13, presentades  per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a Consells d'administració de l'Institut
Balear de la Natura (I i II), i a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (I a III).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació  dels  assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Natura durant els anys
2012, 2013 detallat per reunió. Quin és el cost total de les
reunions dels consells d'administració de l'empresa pública
Institut Balear de la Natura durant els anys 2012, 2013.
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut Balear
de la Natura durant l'any 2012.

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent forma:

Del mes d'agost de l'any 2007 a l'any 2013, mes de juny
inclòs: 120.00i sessió 

El valor brut anual total de dietes abonades ha evolucionat
de la següent forma:

Any 2007 21.960,00i any
Any 2008 21.120,00i any
Any 2009 23.160,00i any
Any 2010 21.190.00i any
Any 2011 16.320.00i any
Any 2012 24.480.00i any
Any 2013 juny inclòs 16.560.00i any

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració de l'Institut Balear de la Natura segons els
estatuts socials són:

- El President de l'entitat, el vicepresident i els vocals.
- La personal titular de la Secretaria General de la

Conselleria en matèria de medi ambient.

- La persona titular de la Secretaria General Adjunta de la
Conselleria competent en matèria de medi ambient, si n'hi ha.

- Una persona en representació de la conselleria competent
en matèria d'hisenda, designada per la titular.

- La persona titular de la Presidència de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears.

- Fins un màxim de set vocals més, designats per la persona
titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient,
que podrà designar suplents, si ho estima adequat.

- Tenen veu però no vot, el director gerent, el secretari
general, el personal tècnic de l'entitat o de la conselleria
d'adscripció relacionat amb els assumptes que s'hagin de tractar
d'acord amb l'ordre del dia, per decisió del president, ja sigui a
iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels membres del
Consell d'Administració.

- També assisteix al Consell d'Administració de l'Institut
Balear de la Natura, amb veu però sense vot, una persona en
representació de la Direcció de l'Advocacia de la CAIB
designada pel titular de la Conselleria de Presidència, i els
convidats que assisteixen a proposta del conseller, segons les
matèries a tractar.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BM)

A les Preguntes RGE núm. 8005/13, 8048/13, 8091/13,
8133/13 i 8176/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a Consells d'administració de l'Institut
de Biologia Animal de Balears, SA (I i II), i a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA
(I a III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut de Biologia Animal, SA durant els
anys 2012, 2013, detallat per reunió. Quin és el cost total de
les reunions dels consells d'administració de l'empresa pública
Institut de Biologia Animal, SA durant els anys 2012, 2013?
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut de
Biologia Animal, SA durant l'any 2012.

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent forma:

Des del mes d'agost de l'any 2007 a l'any 20013: 153,85i
sessió.

El valor brut anual total de les dietes abonades ha
evolucionat de la forma següent:

Any 2007 15.077,30i
Any 2008 21.077,45i
Any 2009 16.000,40i
Any 2010 13.077,26i
Any 2011 12.000,30i
Any 2012 13.231,10i
Any 2013  juny inclòs   8.923,30i

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA,
segons els estatuts socials són:

- La persona titular de la Conselleria a la qual està adscrita.
- La persona titular de la Secretaria General de la

Conselleria a la qual està adscrita la societat.
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- La personal titular de la Secretaria General adjunta de la
Conselleria a la qual està adscrita la societat, si n'hi ha.

- La persona titular de la direcció general competent en
matèria d'agricultura i pesca.

- La persona titular de la Presidència de la Comissió Balear
de Medi Ambient.

- La persona en representació de la conselleria competent en
matèria d'hisenda i pressuposts, designada pel seu titular.

- Fins a un màxim de set persones més, a proposta del titular
de la conselleria a la qual està adscrita la societat.

- També assisteix al Consell d'Administració de l'Institut de
Biologia Animal de Balears, SA, amb veu però sense vot, una
persona en representació de la Direcció de l'Advocacia de la
CAIB designada pel titular de la Conselleria de Presidència, i
els convidats que assisteixen a proposta del conseller, segons les
matèries a tractar.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)

A les Preguntes RGE núm. 8014/13, 8057/13, 8100/13,
8142/13 i 8185/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a consells d'administració de SEMILLA
(I i II) i a cost dels consells d'administració de SEMILLA (I a
III). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració  de
l'empresa pública SEMILLA durant els anys 2012, 2013
detallat per reunió. Quin és el cost de les reunions dels
consells d'administració  de l 'empresa pública SEMILLA
durant els anys 2012, 2013. Desglossament per assistents del
cost de les reunions dels consells d'administració  de l
'empresa pública SEMILLA durant l'any 2012.

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent forma:

Del mes d'agost de l'any 2007 a l'any 2013, mes de juny
inclòs: 153,85i sessió 

El valor brut anual total de dietes abonades ha evolucionat
de la següent forma:

Any 2007 26.379,33i any
Any 2008 16.626,00i any
Any 2009 19.385,00i any
Any 2010 18.308,70i any
Any 2011 20.001,00i any
Any 2012 15.231,15i any
Any 2013 juny inclòs 17.231,20i any

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració de SEMILLA segons els estatuts socials són:

- La persona titular de la Conselleria a la qual està inscrita.
- La persona titular de la Secretaria General a la qual està

adscrita la societat.
- La persona titular de la Secretaria General Adjunta de la

Conselleria a la qual està adscrita la societat, si n'hi ha.
- La persona titular de la direcció general competent en

matèria d'agricultura i pesca.
- La persona titular de la Presidència de la Comissió Balear

de Medi Ambient.

- La persona en representació de la conselleria competent en
matèria d'hisenda i pressuposts designada pel seu titular.

- Fins a un màxim de set persones més, a proposta del titular
de la conselleria a la qual està adscrita la societat.

- També assisteix la Consell d'Administració de SEMILLA,
amb veu però sense vot, una persona en representació de la
Direcció de l'Advocacia de la CAIB designada pel titular de la
Conselleria de Presidència, i els convidats que hi assisteixen a
proposta del conseller, segons les matèries a tractar.

Palma, 3 d'octubre de 2013 .
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 8017/13, 8060/13, 8103/13 i
8145/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a consells d'administració de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears (I i II) i a cost dels
consells d'administració de Serveis Territorials de les Illes
Balears (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, durant els anys 2012, 2013 detallat per reunió. Quin
és el cost total de les reunions dels consells d'administració de
l'empresa pública Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, durant els anys 2012, 2013.

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent forma:

Any 2007 des d'agost: 153,82i sessió.
Any 2008: 153,82i sessió.
Any 2009:  156,92i sessió.
Any 2010:  156,92i sessió.
Any 2011:  156,92i sessió.
Any 2012:  156,92i sessió.
Any 2013:  156,92i sessió.

El valor brut anual total de les dietes abonades ha
evolucionat de la forma següent:

Any 2007  8.461,75i
Any 2008 11.077,20i
Any 2009   8.630,60i
Any 2010   6.433,72i
Any 2011 12.710,52i
Any 2012 14.593,56i
Any 2013  juny inclòs 11.612,08i

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears SAU, segons els estatuts socials són:

- El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
- La persona titular de la Direcció General d'Ordenació del

Territori.
- La persona titular de la Secretaria General Adjunta de la

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
- Una persona en representació de la Vicepresidència

Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, designada
per la persona titular.

- El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears.
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- Una persona en representació del Departament Jurídic o
dels serveis jurídics de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, designada per la persona titular d'aquesta
conselleria.

-Fins un màxim de cinc vocals més, designats per la persona
titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

- També assisteix la Consell d'Administració de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears SAU, amb veu però
sense vot, una persona en representació de la Direcció de
l'Advocacia de la CAIB designada pel titular de la Conselleria
de Presidència, i els convidats que hi assisteixen a proposta del
conseller, segons els matèries a tractar.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)

A les Preguntes RGE núm. 8018/13, 8061/13, 8104/13 i
8146/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a consells d'administració de Serveis
Ferroviaris de Mallorca (I i II), i a cost dels consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (I i II).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els
anys 2012, 2013 detallat per reunió. Quin és el cost total de les
reunions dels consells d'administració de l'empresa pública
Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els anys 2012, 2013.

El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent forma:

Any 2006 103,20i sessió.
Any 2007 des d'agost 111,29i sessió.
Des de l'any 2008 a l'any 2013: 113,52i sessió 

El valor brut anual total de dietes abonades ha evolucionat
de la següent forma:

Any 2007 12.939,85i any
Any 2008 16.687,44i any
Any 2009 13.525,50i any
Any 2010 25.542,00i any
Any 2011 20.774,16i any
Any 2012 23.752,68i any
Any 2013 juny inclòs 11.011,45i any

Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca segons els
estatuts socials són:

- El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
- La persona titular de la Secretaria General Adjunta de la

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
- Una persona en representació de la Vicepresidència

Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, designada
per la persona titular.

- El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears.

- Una persona en representació del Departament Jurídic o
dels serveis jurídics de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, designada per la persona titular de
l'esmentada conselleria.

-Fins un màxim de quatre vocals més, designats per la
persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

- També assisteix la Consell d'Administració de Serveis
Ferroviaris de Mallorca, amb veu però sense vot, una persona en
representació de la Direcció de l'Advocacia de la CAIB
designada pel titular de la Conselleria de Presidència, i els
convidats que hi assisteixen a proposta del conseller, segons els
matèries a tractar.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013.

-  Pàg. 7836 i 7890. Respostes a preguntes. Apartat C)
On diu: A les Preguntes RGE núm. 7876/13, 7030/13, 7939/13
i 7948/13, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 7876/13, 7930/13,
7939/13 i 7948/13, ...
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