
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  31 de gener de 2014 VIII legislatura Núm. 135  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 25/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a TIL. 8242

B) RGE núm. 87/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de finançament dels consells insulars (urgència). 8242

C) RGE núm. 88/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou REB. 8242

D) RGE núm. 112/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als símbols a les Illes Balears (urgència). 8242

E) RGE núm. 311/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de salut sexual i reproductiva (urgència). 8243

F) RGE núm. 512/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en relació amb la Llei sobre l'ús de símbols
institucionals de les Illes Balears. 8243

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 15541/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a morts per
ofegament. 8256

B) RGE núm. 15544/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació
sobre la caixa de resistència de docents (I). 8256

C) RGE núm. 15545/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació
sobre la caixa de resistència de docents (II). 8256

D) RGE núm. 15569/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edifici per
al CEIP Sa Bodega (I). 8257



8222 BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014

E) RGE núm. 15570/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edifici per
al CEIP Sa Bodega (II). 8257

F) RGE núm. 15571/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicles
professionals de la família agrària. 8257

G) RGE núm. 15572/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicle
professional nàuticopesquer. 8257

H) RGE núm. 15573/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres per
solucionar desperfectes o per realitzar millores. 8257

I) RGE núm. 15574/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes amb
problemes de salut mental. 8257

J) RGE núm. 15575/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a AT destinats
a centres educatius d'Eivissa. 8258

K) RGE núm. 15576/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis,
subvencions i ajuts concedits a ASPANOB. 8258

L) RGE núm. 15577/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i els ajuntaments de les Illes Balears. 8258

M) RGE núm. 15578/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits per
exercir el càrrec de secretari del Consell Escolar de Menorca (I). 8258

N) RGE núm. 15579/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits per
exercir el càrrec de secretari del Consell Escolar de Menorca (II). 8258

O) RGE núm. 15584/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 8258

P) RGE núm. 15590/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a qualitat de l'aire a Inca
(1). 8258

Q) RGE núm. 15591/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a qualitat de l'aire a Inca
(2). 8259

R) RGE núm. 15592/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a qualitat de l'aire a Inca
(3). 8259

S) RGE núm. 15596/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de
convenis, subvencions i ajuts concedits a l'associació ASPANOB. 8259

T) RGE núm. 15597/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb els ajuntaments de les Illes Balears. 8259

U) RGE núm. 15598/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits
aprovats pel Consell Escolar de Menorca per exercir el càrrec de secretari d'aquest òrgan. 8259

V) RGE núm. 15599/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a secretari del
Consell Escolar de Menorca. 8259

X) RGE núm. 1/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de llistes d'espera
(1). 8260

Y) RGE núm. 2/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de llistes d'espera
(2). 8260

Z) RGE núm. 3/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de llistes d'espera
(3). 8260



BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014 8223

AA) RGE núm. 5/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (1). 8260

AB) RGE núm. 6/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (2). 8260

AC) RGE núm. 7/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (2). 8260

AD) RGE núm. 8/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (4). 8261

AE) RGE núm. 9/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (5). 8261

AF) RGE núm. 10/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (6). 8261

AG) RGE núm. 11/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (7). 8261

AH) RGE núm. 12/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (8). 8261

AI) RGE núm. 13/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (9). 8261

AJ) RGE núm. 14/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (10). 8262

AK) RGE núm. 15/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (11). 8262

AL) RGE núm. 16/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (12). 8262

AM) RGE núm. 34/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla hidrològic de les Illes
Balears. 8262

AN) RGE núm. 35/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears. 8262

AO) RGE núm. 36/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, 2. 8263

AP) RGE núm. 40/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retribució del Sr. Federico
Grau. 8263

AQ) RGE núm. 57/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vot nominal dels docents.
8263

AR) RGE núm. 58/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a argumentació del vot contrari
i/o expedient. 8263

AS) RGE núm. 59/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inseminació
artificial. 8263

AT) RGE núm. 89/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diligències prèvies
a un expedient sancionador. 8263

AU) RGE núm. 98/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions i/o ajuts
en matèria esportiva. 8264



8224 BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014

AV) RGE núm. 99/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions i/o ajuts
en matèria cultural. 8264

AX) RGE núm. 100/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radioteràpia del nou
Hospital de Can Misses d'Eivissa. 8264

AY) RGE núm. 101/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments a
proveïdors. 8264

AZ) RGE núm. 102/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per part
d'SFM. 8264

BA) RGE núm. 103/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de pagament
per par d'SFM. 8264

BB) RGE núm. 104/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments a
proveïdors per part de l'Institut Balear de la Joventut (I). 8264

BC) RGE núm. 105/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments a
proveïdors per part de l'Institut Balear de la Joventut (II). 8265

BD) RGE núm. 106/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de pagament
per part de l'Institut Balear de la Joventut. 8265

BE) RGE núm. 113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a destinació dels sous estalviats
en nòmines per motiu de vaga. 8265

BF) RGE núm. 114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a educació bilingüe a Espanya.
8265

BG) RGE núm. 115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a educació bilingüe a Espanya,
II. 8265

BH) RGE núm. 116/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a visites als centres escolars
per a la valoració del TIL. 8265

BI) RGE núm. 117/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vot de l'equip directiu dels
centres escolars. 8266

BJ) RGE núm. 125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
de voluminosos (I). 8266

BK) RGE núm. 126/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
de voluminosos (II). 8266

BL) RGE núm. 127/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
de voluminosos (III). 8266

BM) RGE núm. 128/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
de voluminosos (IV). 8266

BN) RGE núm. 129/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (I). 8266

BO) RGE núm. 130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (II). 8267

BP) RGE núm. 131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (III). 8267

BQ) RGE núm. 132/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (IV). 8267



BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014 8225

BR) RGE núm. 133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, V. 8267

BS) RGE núm. 134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria d'Administracions Públiques). 8267

BT) RGE núm. 135/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8267

BU) RGE núm. 136/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8268

BV) RGE núm. 137/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8268

BX) RGE núm. 138/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8268

BY) RGE núm. 139/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8268

BZ) RGE núm. 140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria de Salut). 8268

CA) RGE núm. 141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Conselleria de Turisme i Esports). 8268

CB) RGE núm. 142/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8269

CC) RGE núm. 143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria d'Administracions Públiques). 8269

CD) RGE núm. 144/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8269

CE) RGE núm. 145/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8269

CF) RGE núm. 146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8269

CG) RGE núm. 147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8269

CH) RGE núm. 148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8270

CI) RGE núm. 149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria de Salut). 8270

CJ) RGE núm. 150/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria de Turisme i Esports). 8270

CK) RGE núm. 151/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8270

CL) RGE núm. 152/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VI. 8270

CM) RGE núm. 180/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Administracions Públiques). 8270



8226 BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014

CN) RGE núm. 181/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8271

CO) RGE núm. 182/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8271

CP) RGE núm. 183/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8271

CQ) RGE núm. 184/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8271

CR) RGE núm. 185/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8271

CS) RGE núm. 186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria de Salut). 8271

CT) RGE núm. 187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Conselleria de Turisme i Esports). 8272

CU) RGE núm. 188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8272

CV) RGE núm. 189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria d'Administracions Públiques). 8272

CX) RGE núm. 190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8272

CY) RGE núm. 191/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8272

CZ) RGE núm. 192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8273

DA) RGE núm. 193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8273

DB) RGE núm. 194/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8273

DC) RGE núm. 195/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria de Salut). 8273

DD) RGE núm. 196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Conselleria de Turisme i Esports). 8274

DE) RGE núm. 197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8274

DF) RGE núm. 198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Administracions Públiques). 8274

DG) RGE núm. 199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8274

DH) RGE núm. 200/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8274

DI) RGE núm. 201/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8275
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DJ) RGE núm. 202/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8275

DK) RGE núm. 203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8275

DL) RGE núm. 204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Conselleria de Salut). 8275

DM) RGE núm. 205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria de Turisme i Esports). 8275

DN) RGE núm. 206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8276

DO) RGE núm. 207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria d'Administracions Públiques). 8276

DP) RGE núm. 208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8276

DQ) RGE núm. 209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8276

DR) RGE núm. 210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8277

DS) RGE núm. 211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8277

DT) RGE núm. 212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8277

DU) RGE núm. 213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria de Salut). 8277

DV) RGE núm. 214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Conselleria de Turisme i Esports). 8277

DX) RGE núm. 215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8278

DY) RGE núm. 216/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Administracions Públiques). 8278

DZ) RGE núm. 217/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8278

EA) RGE núm. 218/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8278

EB) RGE núm. 219/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8278

EC) RGE núm. 220/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8279

ED) RGE núm. 221/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8279

EE) RGE núm. 222/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria de Salut). 8279



8228 BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014

EF) RGE núm. 223/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Conselleria de Turisme i Esports). 8279

EG) RGE núm. 224/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8279

EH) RGE núm. 225/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Administracions Públiques). 8280

EI) RGE núm. 226/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8280

EJ) RGE núm. 227/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8280

EK) RGE núm. 228/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8280

EL) RGE núm. 229/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8280

EM) RGE núm. 230/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8281

EN) RGE núm. 231/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria de Salut). 8281

EO) RGE núm. 232/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Conselleria de Turisme i Esports). 8281

EP) RGE núm. 233/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8281

EQ) RGE núm. 234/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Conselleria d'Administracions Públiques). 8281

ER) RGE núm. 235/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). 8281

ES) RGE núm. 236/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, III (Conselleria d'Economia i Competitivitat). 8282

ET) RGE núm. 237/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats). 8282

EU) RGE núm. 238/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Conselleria d'Hisenda i Pressuposts). 8282

EV) RGE núm. 239/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Conselleria de Família i Serveis Socials). 8282

EX) RGE núm. 240/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Conselleria de Salut). 8282

EY) RGE núm. 241/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Conselleria de Turisme i Esports). 8283

EZ) RGE núm. 242/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II (Vicepresidència i Conselleria de Presidència). 8283

FA) RGE núm. 243/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques 2013. 8283



BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014 8229

FB) RGE núm. 260/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla del servei
d'urgències de principis de 2014 a Son Llàtzer. 8283

FC) RGE núm. 261/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla del servei
d'urgències de principis de 2013 a Son Llàtzer. 8283

FD) RGE núm. 262/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla del servei
d'urgències de principis de 2012 a Son Llàtzer. 8283

FE) RGE núm. 263/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits tancats a
principis de 2014 a Son Llàtzer. 8284

FF) RGE núm. 264/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits tancats a
principis de 2013 a Son Llàtzer. 8284

FG) RGE núm. 265/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits tancats a
principis de 2012 a Son Llàtzer. 8284

FH) RGE núm. 266/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlapse al servei
d'urgències a principis de gener de 2014 a Son Llàtzer. 8284

FI) RGE núm. 267/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlapse al servei
d'urgències a principis de gener de 2014 a Son Llàtzer, II. 8284

FJ) RGE núm. 268/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta bàsica 2013.
8284

FK) RGE núm. 323/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 8284

FL) RGE núm. 340/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència,
desembre 2013. 8285

FM) RGE núm. 341/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al centre
Es Fusteret, desembre 2013. 8285

FN) RGE núm. 342/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al centre
Es Mussol, desembre 2013. 8285

FO) RGE núm. 343/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al centre
Es Pinaret, desembre 2013. 8285

FP) RGE núm. 344/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Fusteret, desembre 2013. 8285

FQ) RGE núm. 345/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Mussol, desembre 2013. 8285

FR) RGE núm. 346/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Pinaret, desembre 2013. 8286

FS) RGE núm. 347/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa Medi
obert, desembre 2013. 8286

FT) RGE núm. 348/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a beneficiaris de
renda mínima, desembre 2013. 8286

FU) RGE núm. 350/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, desembre
2013. 8286

FV) RGE núm. 351/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció càncer
de mama, desembre 2013. 8286
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FX) RGE núm. 352/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
intervenció quirúrgica, desembre 2013. 8286

FY) RGE núm. 353/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
especialitats, desembre 2013. 8287

FZ) RGE núm. 356/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, desembre 2013. 8287

GA) RGE núm. 357/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, desembre 2013. 8287

GB) RGE núm. 358/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, desembre 2013 (II). 8287

GC) RGE núm. 359/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a anticonceptius
orals, desembre 2013 (II). 8287

GD) RGE núm. 376/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
"Dóna llum al teu rebut". 8287

GE) RGE núm. 377/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicle "100
idees per estalviar energia". 8288

GF) RGE núm. 378/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Llum i gas:
claus per triar companyia". 8288

GG) RGE núm. 379/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda per a
llibres. 8288

GH) RGE núm. 380/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de
menjador (I). 8288

GI) RGE núm. 381/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de
menjador (II). 8288

GJ) RGE núm. 382/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de
menjador (III). 8288

GK) RGE núm. 383/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
missatgeria telefònica (I). 8288

GL) RGE núm. 384/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
missatgeria telefònica (II). 8289

GM) RGE núm. 385/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
missatgeria telefònica (III). 8289

GN) RGE núm. 386/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
missatgeria telefònica (IV). 8289

GO) RGE núm. 451/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta sanitària
i assignació de metge de família. 8289

GP) RGE núm. 458/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a amiant a les
escoles. 8289

GQ) RGE núm. 459/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a amiant a les
escoles, II. 8289

GR) RGE núm. 460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ITE 2013, centres
escolars. 8290
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GS) RGE núm. 461/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars. 8290

GT) RGE núm. 462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars, II. 8290

GU) RGE núm. 463/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars, III. 8290

GV) RGE núm. 465/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013. 8290

GX) RGE núm. 466/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, II. 8290

GY) RGE núm. 467/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, III. 8290

GZ) RGE núm. 468/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, IV. 8291

HA) RGE núm. 469/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, V. 8291

HB) RGE núm. 470/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, VI. 8291

HC) RGE núm. 472/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoracions
dependència 2013. 8291

HD) RGE núm. 473/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reconeixement
dependència 2013. 8291

HE) RGE núm. 474/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programes
dependència 2013. 8291

HF) RGE núm. 475/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pagament targeta
bàsica 2013. 8291

HG) RGE núm. 476/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes 2013,
mesures menors. 8292

HH) RGE núm. 478/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (I). 8292

HI) RGE núm. 479/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (II). 8292

HJ) RGE núm. 480/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (III). 8292

HK) RGE núm. 481/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (IV). 8292

HL) RGE núm. 482/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (V). 8292

HM) RGE núm. 483/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (VI). 8293

HN) RGE núm. 484/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (VII). 8293
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HO) RGE núm. 485/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
VIH/Sida. 8293

HP) RGE núm. 486/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos humans
del Servei de Salut (I). 8293

HQ) RGE núm. 487/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos humans
del Servei de Salut (II). 8293

HR) RGE núm. 488/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos humans
del Servei de Salut (III). 8293

HS) RGE núm. 489/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos humans
del Servei de Salut (IV). 8294

HT) RGE núm. 490/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució dels
recursos humans del Servei de Salut (I). 8294

HU) RGE núm. 491/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució dels
recursos humans del Servei de Salut (II). 8294

HV) RGE núm. 492/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució dels
recursos humans del Servei de Salut (III). 8294

HX) RGE núm. 493/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució dels
recursos humans del Servei de Salut (IV). 8294

HY) RGE núm. 528/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (I). 8294

HZ) RGE núm. 529/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (II). 8294

IA) RGE núm. 530/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (III). 8295

IB) RGE núm. 531/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (IV). 8295

IC) RGE núm. 532/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Territorial de Serveis Socials i Dependència (I). 8295

ID) RGE núm. 533/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Territorial de Serveis Socials i Dependència (II). 8295

IE) RGE núm. 534/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (I). 8295

IF) RGE núm. 535/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (II). 8295

IG) RGE núm. 536/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (III). 8296

IH) RGE núm. 537/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (IV). 8296

II) RGE núm. 543/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de 17 de gener de 2014. 8296

IJ) RGE núm. 544/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya de
vacunació antigripal (I). 8296
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IK) RGE núm. 545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya de
vacunació antigripal (II). 8296

IL) RGE núm. 546/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya de
vacunació antigripal (III). 8296

IM) RGE núm. 547/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya de
vacunació antigripal (IV). 8296

IN) RGE núm. 548/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya de
vacunació antigripal (V). 8297

IO) RGE núm. 549/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retribucions del
Sr. Martí Sansaloni. 8297

IP) RGE núm. 550/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió de part
de les instalAlacions del CEP a l'Institut Josep M. Quadrado de Ciutadella. 8297

IQ) RGE núm. 558/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a turisme lingüístic.
8297

IR) RGE núm. 559/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a publicació del Pla
hidrològic al BOIB. 8297

IS) RGE núm. 560/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infraccions LECO a espais
de rellevància marins. 8297

IT) RGE núm. 561/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients per fondeigs
a espais de rellevància marins. 8298

IU) RGE núm. 562/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis de vigilància
programats a espais de rellevància marins. 8298

IV) RGE núm. 571/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de vigilància ambiental
a Ses Fontanelles. 8298

IX) RGE núm. 578/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions pel fet
de portar determinades assuadores o samarretes. 8298

IY) RGE núm. 579/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenar treure's
determinades assuadores o samarretes. 8298

IZ) RGE núm. 580/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenar treure's
roba a professors i/o alumnes (I). 8298

JA) RGE núm. 581/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenar treure's
roba a professors i/o alumnes (II). 8298

JB) RGE núm. 582/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elecció de
vestuari del professorat o de l'alumnat (I). 8299

JC) RGE núm. 583/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elecció de
vestuari del professorat o de l'alumnat (II). 8299

JD) RGE núm. 584/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (I). 8299

JE) RGE núm. 585/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (II). 8299

JF) RGE núm. 586/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament de
l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (III). 8299
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JG) RGE núm. 587/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (IV). 8299

JH) RGE núm. 589/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de pancartes
als centres escolars. 8300

JI) RGE núm. 590/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a instruccions relatives
a vestimenta de professorat, mestres i alumnes. 8300

JJ) RGE núm. 591/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de pancartes al
CEIP Sa Bodega d'Eivissa. 8300

JK) RGE núm. 592/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars. 8300

JL) RGE núm. 593/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, II. 8300

JM) RGE núm. 594/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, III. 8300

JN) RGE núm. 595/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, IV. 8301

JO) RGE núm. 596/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, V. 8301

JP) RGE núm. 597/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, VI. 8301

JQ) RGE núm. 598/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, VII. 8301

JR) RGE núm. 599/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, VIII. 8301

JS) RGE núm. 600/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, IX. 8301

JT) RGE núm. 601/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, X. 8301

JU) RGE núm. 602/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins els centres
escolars, XI. 8302

JV) RGE núm. 607/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic. 8302

JX) RGE núm. 608/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, II. 8302

JY) RGE núm. 609/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, III. 8302

JZ) RGE núm. 610/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, IV. 8302

KA) RGE núm. 611/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, V. 8302

KB) RGE núm. 612/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, VI. 8303
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KC) RGE núm. 613/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, VII. 8303

KD) RGE núm. 614/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, VIII. 8303

KE) RGE núm. 615/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, IX. 8303

KF) RGE núm. 616/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, X. 8303

KG) RGE núm. 617/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, XI. 8303

KH) RGE núm. 618/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, XII. 8303

KI) RGE núm. 619/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, XIII. 8304

KJ) RGE núm. 620/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins edificis
afectats per un servei públic, XIV. 8304

KK) RGE núm. 621/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols dins edificis afectats
per un servei públic. 8304

KL) RGE núm. 622/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols dins edificis afectats
per un servei públic, II. 8304

KM) RGE núm. 623/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols dins edificis afectats
per un servei públic, III. 8304

KN) RGE núm. 676/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de la planta
de Coca-Cola a Palma. 8304

KO) RGE núm. 680/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions petrolíferes
i fragmentació a estudis d'impacte ambiental. 8305

KP) RGE núm. 681/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Sa Canova. 8305

KQ) RGE núm. 690/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
pancartes i cartolines (I). 8305

KR) RGE núm. 691/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
pancartes i cartolines (II). 8305

KS) RGE núm. 692/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
pancartes i cartolines (III). 8305

KT) RGE núm. 693/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RMI.
8305

KU) RGE núm. 694/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoracions
de la situació de dependència. 8305

KV) RGE núm. 695/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps d'espera
per assignació de la prestació (I). 8306

KX) RGE núm. 696/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps d'espera
per assignació de la prestació (II). 8306
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KY) RGE núm. 697/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps d'espera
per assignació de la prestació (III). 8306

KZ) RGE núm. 698/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deixar de rebre
un servei de dependència. 8306

LA) RGE núm. 699/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de 24 de gener de 2014. 8306

LB) RGE núm. 741/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a indicador de llengua a les
webs institucionals. 8306

LC) RGE núm. 742/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a web-bé moble. 8307

LD) RGE núm. 743/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a integració com a personal
estatutari fix de personal funcionari sanitari. 8307

LE) RGE núm. 744/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a integració com a personal
estatutari fix de personal funcionari sanitari, II. 8307

LF) RGE núm. 745/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a integració com a personal
estatutari fix de personal funcionari sanitari, III. 8307

LG) RGE núm. 751/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'eliminació
del xarampió. 8307

LH) RGE núm. 754/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a bonificació per
assegurances privades. 8308

LI) RGE núm. 757/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desviació
pressupostària ib-salut 2013. 8308

LJ) RGE núm. 760/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a investigació
genètica per factor de risc de patir càncer de mama 2013. 8308

LK) RGE núm. 761/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a call center-
programa càncer de mama 2013. 8308

LL) RGE núm. 762/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cartes-programa
càncer de mama 2013. 8308

LM) RGE núm. 763/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cartes-programa
càncer de mama 2012. 8308

LN) RGE núm. 764/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comparativa de
mamografies 2011-2013. 8308

LO) RGE núm. 765/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos per
emissió de targeta sanitària 2012. 8309

LP) RGE núm. 766/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos per
emissió de targeta sanitària 2013. 8309

LQ) RGE núm. 767/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost elaboració
targeta sanitària 2012. 8309

LR) RGE núm. 768/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost elaboració
targeta sanitària 2013. 8309

LS) RGE núm. 769/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre industrial
de Son Espases. 8309
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LT) RGE núm. 770/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre industrial
de Son Espases, II. 8309

LU) RGE núm. 771/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestres industrials
d'hospitals. 8310

LV) RGE núm. 772/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control
d'incidències comunicades telefònicament a Son Espases. 8310

LX) RGE núm. 773/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reparacions
d'electromedicina. 8310

LY) RGE núm. 774/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a helicòpter a Son
Espases. 8310

LZ) RGE núm. 775/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lectura de
comptadors de plaques solars de Son Espases. 8310

MA) RGE núm. 776/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lectura de
comptadors de plaques solars a Son Espases, II. 8310

MB) RGE núm. 777/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a receptes no
finançades emeses pels hospitals públics. 8310

MC) RGE núm. 778/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a receptes no
finançades emeses pels centres de salut públics. 8311

MD) RGE núm. 779/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment a dones
embarassades sense targeta 2013. 8311

ME) RGE núm. 780/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment a
menors sense targeta 2013. 8311

MF) RGE núm. 781/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
hospitalaris a residents sense targeta 2013. 8311

MG) RGE núm. 782/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a CIP autonòmiques
per a dones embarassades 2013. 8311

MH) RGE núm. 783/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a CIP autonòmiques
per a menors 2013. 8311

MI) RGE núm. 784/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recaptació per
copagament de pensionistes 2013. 8312

MJ) RGE núm. 785/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reintegrament per
copagament de pensionistes 2013. 8312

MK) RGE núm. 786/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reintegrament
per copagament de pensionistes 2013 (II). 8312

ML) RGE núm. 787/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compra de
productes farmacèutics a València. 8312

MM) RGE núm. 788/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compra de
productes farmacèutics a Barcelona. 8312

MN) RGE núm. 789/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compra dels
hospitals públics a la farmàcia PM058. 8312
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 905/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut d'Investigació
Sanitària. 8313

B) RGE núm. 906/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i
remodelació d'instalAlacions portuàries. 8313

C) RGE núm. 918/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears. 8313

D) RGE núm. 919/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència a Fitur.
8314

E) RGE núm. 920/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Estratègia RIS
3. 8314

F) RGE núm. 921/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats en el Pla
de formació contínua per a 2014. 8314

G) RGE núm. 922/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons Feader.
8314

H) RGE núm. 923/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del
deute amb institucions. 8314

I) RGE núm. 924/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exposició "La
luz de la noche". 8314

J) RGE núm. 925/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
ocupació. 8315

K) RGE núm. 926/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l'atur i els llaços.
8315

L) RGE núm. 927/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a crispació i persecució a
l'escola. 8315

M) RGE núm. 928/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament de
l'embotelladora de Coca-Cola. 8315

N) RGE núm. 929/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultat de les
avaluacions. 8315

O) RGE núm. 930/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conflictivitat
del sector educatiu. 8315

P) RGE núm. 931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esborrany de decret
que desenvolupa la Llei de símbols. 8315

Q) RGE núm. 932/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a balances fiscals.
8316

R) RGE núm. 933/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir
el dret a decidir de les dones. 8316

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 85/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gasoducte entre Mallorca
i Menorca (II). 8316



BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014 8239

B) RGE núm. 86/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gasoducte entre Mallorca
i Menorca (I). 8317

C) RGE núm. 557/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reducció del nombre de
turistes en temporada baixa. 8317

D) RGE núm. 572/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Ses Fontanelles, paralització
de les obres. 8317

E) RGE núm. 679/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions a Eivissa.
8317

F) RGE núm. 720/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suspensió del TIL.
8317

G) RGE núm. 721/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret llei 5/2013
(I). 8317

H) RGE núm. 722/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret llei 5/2013
(II). 8318

I) RGE núm. 723/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret llei 5/2013
(III). 8318

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 15568/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació del grau de medicina a les Illes Balears, amb
tramitació d'urgència. 8318

B) RGE núm. 15588/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a referèndum per al dret a l'avortament. 8319

C) RGE núm. 15603/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions del Govern d'Espanya en relació amb la reforma
de la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. 8320

D) RGE núm. 15606/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no a l'indult de l'expresident Jaume Matas, pel procediment
d'urgència. 8321

E) RGE núm. 724/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als continguts i objectius del Pla forestal de les Illes Balears.
8322

F) RGE núm. 727/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de suport a la dependència. 8322

G) RGE núm. 728/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció del turisme rus. 8323

H) RGE núm. 729/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació administrativa i eliminació de duplicitats. 8324

I) RGE núm. 730/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modernització de l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 8324

J) RGE núm. 731/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació i millora de la cartera de serveis sanitaris a l'Hospital de
Formentera. 8325 

K) RGE núm. 803/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova llei de finançament de les comunitats autònomes. 8325

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 15542/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concertació de programes comunitaris i preventius 8327

B) RGE núm. 15543/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a adequada gestió de la renda mínima d'inserció 8328

C) RGE núm. 15600/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del Comitè de salut laboral 8328
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D) RGE núm. 15601/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració del centenari de la mort de l'arxiduc Lluís Salvador
d'Àustria 8329

E) RGE núm. 15602/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de suport educatiu amb ASPANOB 8330

F) RGE núm. 97/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "concertines" a les tanques de Ceuta i Melilla 8330

G) RGE núm. 122/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria d'ajuts per a llibres de text 8331

H) RGE núm. 321/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació sobre salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs 8332

I) RGE núm. 390/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la gratuïtat dels llibres de text 8333

J) RGE núm. 391/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir l'autonomia dels consells escolars insulars i municipals
8333

K) RGE núm. 392/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears 8334

L) RGE núm. 396/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comerç just 8334

M) RGE núm. 397/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dragatge del Port de Maó amb garanties mediambientals i per a
la salut pública 8336

N) RGE núm. 398/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica 8337

O) RGE núm. 399/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació del dret a l'assistència sanitària per als ciutadans
espanyols emigrants 8337

P) RGE núm. 443/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana 8338

Q) RGE núm. 494/14, del Grup Parlamentari Socialista, contra el Projecte de llei de seguretat privada 8339

R) RGE núm. 632/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i adhesió a l'estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-
2016 8339

S) RGE núm. 677/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema tarifat integrat 8340

T) RGE núm. 678/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lluitar contra la pobresa energètica 8340

U) RGE núm. 725/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al procés de participació per a la redacció dels plans de gestió
de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears 8341

V) RGE núm. 726/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral de suport a les famílies 8342

X) RGE núm. 732/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i regulació d'una borsa general de treball per cobrir les vacants
temporals dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears 8342

Y) RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a redistribució de la compra de productes farmacèutics 8343

Z) RGE núm. 792/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Balears diu no a les prospeccions petrolieres 8343

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 15604/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre l'ordre que està preparant la conselleria en relació amb el desenvolupament del Decret de TIL i els continguts,
la metodologia, el calendari d'aplicació i l'avaluació d'assignatures en llengua estrangera en els centres docents de les Illes Balears.8344

B) RGE núm. 43/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre la implementació del Decret sobre el tractament integrat de llengües. 8344
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C) RGE núm. 83/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre els plans de dinamització comercial. 8344

D) RGE núm. 84/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre el règim especial per a les Illes Balears en energies renovables. 8344

E) RGE núm. 121/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern. 8344

F) RGE núm. 457/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, sobre la proposta de modificació de la Llei d'emergències que, via disposició final, modifica també la Llei de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears. 8344

G) RGE núm. 604/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, sobre
les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria. 8345

H) RGE núm. 686/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la situació actual, les conseqüències que pot suposar el possible tancament de la planta embotelladora de Coca-Cola
a Palma i les actuacions que ha fet o pensa fer el Govern de les Illes Balears al respecte. 8345

I) RGE núm. 687/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre la situació actual respecte de la resolució relativa als expedients dels directors de Maó i a l'obertura d'un nou
expedient al director de Marratxí. 8345

3.17. INFORMACIÓ

A) Manteniment per al proper període de sessions de les interpelAlacions RGE núm. 5523/12, 5623/12, 5706/12, 7521/12, 8353/12,
8392/12, 9436/12, 817/13, 1853/13, 3469/13, 3471/13, 4334/13, 5274/13, 5275/13, 5547/13, 9288/13, 9822/13 a 9827/13. 8345

B) Manteniment per al proper període de sessions de la InterpelAlació RGE núm. 11312/13. 8346

C) Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 3469/13. 8346

D) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 4810/13. 8346

E) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 803/14. 8346

F) Procediment d'urgència per a la InterpelAlació 512/14. 8346

G) Rectificació a la Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 14945/13. 8346

H) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7765/13, relativa a suport i adhesió a l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove
2013-2016. 8347

I) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 9145/13.
8347

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias 8347

B) Adscripció del diputat Miquel Àngel Mas i Colom al Grup Parlamentari MÉS 8347

C) Canvis a diverses comissions dels membres del Grup Parlamentari MÉS 8347

D) Normes reguladores del procediment per a la designació d'un candidat a magistrat del Tribunal Constitucional. 8348
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 25/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
TIL. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 87/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei de finançament dels consells insulars (urgència).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 88/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou REB. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 112/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als
símbols a les Illes Balears (urgència). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 311/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de salut sexual i reproductiva (urgència).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 512/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en relació amb la Llei sobre l'ús de
símbols institucionals de les Illes Balears. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

Palma, a 30 de gener de 2014.
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 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla la consellera d'Educació, Cultura
i Universitats del Govern de les Illes Balears, sobre el TIL.

TIL

InterpelAlam la consellera d'Educació sobre la implementació
del Decret sobre el tractament integrat de llengües.

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Hisenda i
Pressuposts del Govern de les Illes Balears, sobre la llei de
finançament dels consells insulars.

Llei de finançament dels consells insulars

Motivació de la urgència: Atesa la imminent presentació de la
Llei de finançament dels consells insulars per part del Govern.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller
d'Hisenda i Pressuposts sobre l'avantprojecte de llei de
finançament dels consells insulars.

Palma, a 7 de gener de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Hisenda i
Pressuposts del Govern de les Illes Balears, sobre el nou REB.

Nou REB

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller
d'Hisenda i Pressuposts sobre el nou REB.

Palma, a 7 de gener de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre els símbols a les Illes Balears.

Els símbols a les Illes Balears

InterpelAlam el Govern en matèria de la seva política general
relativa a l'ús dels símbols.

Palma, a 7 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Salut del
Govern de les Illes Balears, sobre la política de salut sexual i
reproductiva.

Política de salut sexual i reproductiva

Motivació de la urgència: Davant l'aprovació pel Govern
d'espanya de l'avantprojecte de llei per a la protecció de la vida
del concebut i dels drets de la dona embarassada i l'alarma
social creada, el Grup Parlamentari Socialista considera urgent
conèixer l'opinió i els criteris de la Conselleria de Salut.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de
Salut sobre la política de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l'embaràs.

Palma, a 10 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla al Govern de les Illes Balears
sobre  política general en relació amb la Llei sobre l'ús de
símbols institucionals de les Illes Balears.

Política general en relació amb la Llei sobre l'ús de símbols
institucionals de les Illes Balears

La recent aprovació de la Llei sobre l'ús de símbols
institucionals de les Illes Balears, a més de significar una
regulació ilAlegal del dret a la llibertat d'expressió, planteja
moltes incògnites sobre la seva aplicació pràctica, conseqüència
de la superficialitat i lleugeresa amb què s'ha tractat en aquest
instrument legal una qüestió tan important com és la llibertat
d'expressió, per això i perquè s'aclareixin totes les qüestions que
afecten el desenvolupament i l'aplicació d'aquesta llei, es
presenta la següent interpelAlació sobre la política general de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència en relació amb la
Llei sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears.

Palma, a 17 de gener de 2014.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 15541/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a morts per
ofegament. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15544/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació sobre la caixa de resistència de docents (I). (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15545/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació sobre la caixa de resistència de docents (II). (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15569/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
edifici per al CEIP Sa Bodega (I). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 15570/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
edifici per al CEIP Sa Bodega (II). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 15571/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cicles professionals de la família agrària. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 15572/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cicle professional nàuticopesquer. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 15573/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres per solucionar desperfectes o per realitzar millores.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15574/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes amb problemes de salut mental. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 15575/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
AT destinats a centres educatius d'Eivissa. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 15576/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis, subvencions i ajuts concedits a ASPANOB. (Mesa de
30 de gener de 2014).

RGE núm. 15577/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats entre la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i els ajuntaments de les Illes Balears. (Mesa de 30
de gener de 2014).
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RGE núm. 15578/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
requisits per exercir el càrrec de secretari del Consell Escolar
de Menorca (I). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15579/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
requisits per exercir el càrrec de secretari del Consell Escolar
de Menorca (II). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15584/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 15590/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a qualitat de
l'aire a Inca (1). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15591/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a qualitat de
l'aire a Inca (2). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15592/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a qualitat de
l'aire a Inca (3). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15596/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de convenis, subvencions i ajuts concedits a
l'associació ASPANOB. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15597/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb els ajuntaments de les Illes Balears. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 15598/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
requisits aprovats pel Consell Escolar de Menorca per exercir
el càrrec de secretari d'aquest òrgan. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 15599/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
secretari del Consell Escolar de Menorca. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 1/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llistes d'espera (1). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 2/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llistes d'espera (2). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 3/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llistes d'espera (3). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 5/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (1). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 6/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (2). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 7/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (2). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 8/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (4). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 9/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (5). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 10/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (6). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 11/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (7). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 12/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (8). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 13/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (9). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 14/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (10). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 15/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (11). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 16/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (12). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 34/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla hidrològic de les
Illes Balears. (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 35/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 36/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, 2. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 40/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retribució del Sr.
Federico Grau. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 57/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vot nominal dels
docents. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 58/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a argumentació del vot
contrari i/o expedient. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 59/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inseminació
artificial. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 89/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
diligències prèvies a un expedient sancionador. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 98/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions i/o
ajuts en matèria esportiva. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 99/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions i/o
ajuts en matèria cultural. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 100/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radioteràpia del nou Hospital de Can Misses d'Eivissa. (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 101/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
a proveïdors. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 102/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
per part d'SFM. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 103/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
pagament per par d'SFM. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 104/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
a proveïdors per part de l'Institut Balear de la Joventut (I).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 105/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
a proveïdors per part de l'Institut Balear de la Joventut (II).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 106/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
pagament per part de l'Institut Balear de la Joventut. (Mesa de
30 de gener de 2014).

RGE núm. 113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a destinació dels
sous estalviats en nòmines per motiu de vaga. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a educació
bilingüe a Espanya. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a educació
bilingüe a Espanya, II. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 116/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a visites als
centres escolars per a la valoració del TIL. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 117/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vot de l'equip
directiu dels centres escolars. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals de voluminosos (I). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 126/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals de voluminosos (II). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 127/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals de voluminosos (III). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 128/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals de voluminosos (IV). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 129/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals d'enderrocs (I). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals d'enderrocs (II). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals d'enderrocs (III). (Mesa de 30 de gener de
2014).
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RGE núm. 132/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments ilAlegals d'enderrocs (IV). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, V. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 135/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 136/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria d'Economia i
Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 137/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 138/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 139/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria de Família i
Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria de Salut). (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Conselleria de Turisme i
Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 142/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 144/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 145/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria d'Economia
i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria de Família
i Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 150/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria de Turisme
i Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 151/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 152/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VI. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 180/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 181/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 182/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Economia
i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 183/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 184/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 185/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria de Família
i Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Conselleria de Turisme
i Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 191/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria d'Economia
i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 194/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria de Família i
Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 195/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Conselleria de Turisme i
Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 200/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Economia
i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 201/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 202/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria de Família
i Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Conselleria de Turisme
i Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria
d'Economia i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria de Família
i Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Conselleria de Turisme
i Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 216/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 217/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 218/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Economia
i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 219/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 220/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 221/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria de Família
i Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 222/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 223/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Conselleria de Turisme
i Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 224/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 225/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 226/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 227/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Economia
i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 228/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 229/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 230/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria de Família
i Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 231/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 232/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Conselleria de Turisme
i Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 233/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 234/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Conselleria
d'Administracions Públiques). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 235/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 236/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, III (Conselleria d'Economia
i Competitivitat). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 237/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 238/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 239/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Conselleria de Família i
Serveis Socials). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 240/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Conselleria de Salut).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 241/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Conselleria de Turisme
i Esports). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 242/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II (Vicepresidència i
Conselleria de Presidència). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 243/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 260/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla
del servei d'urgències de principis de 2014 a Son Llàtzer.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 261/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla
del servei d'urgències de principis de 2013 a Son Llàtzer.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 262/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla
del servei d'urgències de principis de 2012 a Son Llàtzer.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 263/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits
tancats a principis de 2014 a Son Llàtzer. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 264/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits
tancats a principis de 2013 a Son Llàtzer. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 265/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits
tancats a principis de 2012 a Son Llàtzer. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 266/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlapse
al servei d'urgències a principis de gener de 2014 a Son
Llàtzer. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 267/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlapse
al servei d'urgències a principis de gener de 2014 a Son
Llàtzer, II. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 268/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta
bàsica 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 323/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 340/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 341/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Fusteret, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 342/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Mussol, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 343/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Pinaret, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).
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RGE núm. 344/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Fusteret, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 345/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Mussol, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 346/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Pinaret, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 347/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Medi obert, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 348/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
beneficiaris de renda mínima, desembre 2013. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 350/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE,
desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 351/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
càncer de mama, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 352/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
intervenció quirúrgica, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 353/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
especialitats, desembre 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 356/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, desembre 2013. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 357/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, desembre 2013. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 358/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, desembre 2013 (II). (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 359/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, desembre 2013 (II). (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 376/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "Dóna llum al teu rebut". (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 377/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicle
"100 idees per estalviar energia". (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 378/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Llum
i gas: claus per triar companyia". (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 379/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda
per a llibres. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 380/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
de menjador (I). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 381/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
de menjador (II). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 382/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
de menjador (III). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 383/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
de missatgeria telefònica (I). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 384/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
de missatgeria telefònica (II). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 385/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
de missatgeria telefònica (III). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 386/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
de missatgeria telefònica (IV). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 451/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta
sanitària i assignació de metge de família. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 458/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a amiant a
les escoles. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 459/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a amiant a
les escoles, II. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ITE 2013,
centres escolars. (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 461/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars, II. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 463/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars, III. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 465/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 466/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, II. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 467/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, III. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 468/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, IV. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 469/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, V. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 470/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
farmàcies 2013, VI. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 472/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
valoracions dependència 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 473/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reconeixement dependència 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 474/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programes
dependència 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 475/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pagament
targeta bàsica 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 476/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes
2013, mesures menors. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 478/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (I). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 479/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (II). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 480/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (III). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 481/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (IV). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 482/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (V). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 483/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (VI). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 484/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (VII). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 485/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
VIH/Sida. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 486/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
humans del Servei de Salut (I). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 487/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
humans del Servei de Salut (II). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 488/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
humans del Servei de Salut (III). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 489/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
humans del Servei de Salut (IV). (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 490/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució
dels recursos humans del Servei de Salut (I). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 491/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució
dels recursos humans del Servei de Salut (II). (Mesa de 30 de
gener de 2014).
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RGE núm. 492/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució
dels recursos humans del Servei de Salut (III). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 493/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució
dels recursos humans del Servei de Salut (IV). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 528/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (I). (Mesa de
30 de gener de 2014).

RGE núm. 529/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (II). (Mesa de
30 de gener de 2014).

RGE núm. 530/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (III). (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 531/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (IV). (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 532/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Territorial de Serveis Socials i Dependència (I). (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 533/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Territorial de Serveis Socials i Dependència (II). (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 534/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (I). (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 535/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (II). (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 536/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (III). (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 537/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa d'Ajuda a domicili d'alta intensitat (IV). (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 543/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de 17 de gener de
2014. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 544/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de vacunació antigripal (I). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de vacunació antigripal (II). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 546/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de vacunació antigripal (III). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 547/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de vacunació antigripal (IV). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 548/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de vacunació antigripal (V). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 549/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions del Sr. Martí Sansaloni. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 550/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
de part de les instalAlacions del CEP a l'Institut Josep M.
Quadrado de Ciutadella. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 558/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a turisme
lingüístic. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 559/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a publicació del
Pla hidrològic al BOIB. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 560/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infraccions
LECO a espais de rellevància marins. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 561/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients per
fondeigs a espais de rellevància marins. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 562/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis de
vigilància programats a espais de rellevància marins. (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 571/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de
vigilància ambiental a Ses Fontanelles. (Mesa de 30 de gener
de 2014).
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RGE núm. 578/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sancions pel fet de portar determinades assuadores o
samarretes. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 579/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenar
treure's determinades assuadores o samarretes. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 580/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenar
treure's roba a professors i/o alumnes (I). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 581/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenar
treure's roba a professors i/o alumnes (II). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 582/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elecció
de vestuari del professorat o de l'alumnat (I). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 583/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elecció
de vestuari del professorat o de l'alumnat (II). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 584/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (I).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 585/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (II).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 586/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (III).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 587/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (IV).
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 589/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de
pancartes als centres escolars. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 590/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a instruccions
relatives a vestimenta de professorat, mestres i alumnes. (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 591/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de
pancartes al CEIP Sa Bodega d'Eivissa. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 592/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 593/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, II. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 594/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, III. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 595/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, IV. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 596/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, V. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 597/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, VI. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 598/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, VII. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 599/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, VIII. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 600/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, IX. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 601/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, X. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 602/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
els centres escolars, XI. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 607/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 608/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, II. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 609/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, III. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 610/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, IV. (Mesa de 30 de gener
de 2014).
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RGE núm. 611/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, V. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 612/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, VI. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 613/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, VII. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 614/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, VIII. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 615/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, IX. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 616/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, X. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 617/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, XI. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 618/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, XII. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 619/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, XIII. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 620/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic, XIV. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 621/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols dins
edificis afectats per un servei públic. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 622/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols dins
edificis afectats per un servei públic, II. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 623/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a símbols dins
edificis afectats per un servei públic, III. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 676/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de
la planta de Coca-Cola a Palma. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 680/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolíferes i fragmentació a estudis d'impacte ambiental.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 681/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Sa Canova.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 690/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
de pancartes i cartolines (I). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 691/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
de pancartes i cartolines (II). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 692/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
de pancartes i cartolines (III). (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 693/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RMI.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 694/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoracions de la situació de dependència. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 695/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps
d'espera per assignació de la prestació (I). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 696/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps
d'espera per assignació de la prestació (II). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 697/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps
d'espera per assignació de la prestació (III). (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 698/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deixar
de rebre un servei de dependència. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 699/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de 24 de gener de
2014. (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 741/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a indicador de
llengua a les webs institucionals. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 742/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a web-bé moble.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 743/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a integració com
a personal estatutari fix de personal funcionari sanitari. (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 744/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a integració com
a personal estatutari fix de personal funcionari sanitari, II.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 745/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a integració com
a personal estatutari fix de personal funcionari sanitari, III.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 751/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla
d'eliminació del xarampió. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 754/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
bonificació per assegurances privades. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 757/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desviació
pressupostària ib-salut 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 760/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
investigació genètica per factor de risc de patir càncer de
mama 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 761/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a call
center-programa càncer de mama 2013. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 762/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cartes-
programa càncer de mama 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 763/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cartes-
programa càncer de mama 2012. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 764/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
comparativa de mamografies 2011-2013. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 765/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
per emissió de targeta sanitària 2012. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 766/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
per emissió de targeta sanitària 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 767/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost
elaboració targeta sanitària 2012. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 768/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost
elaboració targeta sanitària 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 769/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre
industrial de Son Espases. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 770/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre
industrial de Son Espases, II. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 771/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestres
industrials d'hospitals. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 772/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control
d'incidències comunicades telefònicament a Son Espases.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 773/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reparacions d'electromedicina. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 774/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a helicòpter
a Son Espases. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 775/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lectura de
comptadors de plaques solars de Son Espases. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 776/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lectura de
comptadors de plaques solars a Son Espases, II. (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 777/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a receptes
no finançades emeses pels hospitals públics. (Mesa de 30 de
gener de 2014).
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RGE núm. 778/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a receptes
no finançades emeses pels centres de salut públics. (Mesa de
30 de gener de 2014).

RGE núm. 779/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment
a dones embarassades sense targeta 2013. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 780/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment
a menors sense targeta 2013. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 781/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
hospitalaris a residents sense targeta 2013. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 782/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a CIP
autonòmiques per a dones embarassades 2013. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 783/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a CIP
autonòmiques per a menors 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 784/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recaptació
per copagament de pensionistes 2013. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 785/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reintegrament per copagament de pensionistes 2013. (Mesa de
30 de gener de 2014).

RGE núm. 786/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reintegrament per copagament de pensionistes 2013 (II). (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 787/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compra de
productes farmacèutics a València. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 788/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compra de
productes farmacèutics a Barcelona. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 789/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compra
dels hospitals públics a la farmàcia PM058. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

Palma, a 30 de gener de 2014.
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.

Morts per ofegament

Llistat del nombre de morts per ofegament a les Illes Balears
des de l'any 2002 a l'any 2012, desglossat per any i lloc on es
produeix (piscina, mar o d'altres).

Palma, a 18 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informació sobre la caixa de resistència de docents (I)

Va sortir del Govern de les Illes Balears la denúncia que ha
provocat l'entrada de la policia judicial a l'Obra Cultural Balear
per requerir informació sobre la caixa de resistència de docents?

Palma, a 18 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informació sobre la caixa de resistència de docents (II)

Coneix el Govern de les Illes Balears quins són els motius
pels quals la policia judicial ha entrat a l'Obra Cultural Balear
per requerir informació sobre la caixa de resistència de docents?

Palma, a 18 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Edifici per al CEIP Sa Bodega (I)

Quins són els motius pels quals l'edifici per al CEIP Sa
Bodega no s'acaba i, per tant, que impedeixen de fer-hi el
trasllat des de l'edifici vell?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Edifici per al CEIP Sa Bodega (II)

Quan les obres ja pareix que són a punt d'estar acabades, per
quines raons l'empresa adjudicatària de l'edifici del CEIP Sa
Bodega no pot acabar l'edifici?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cicles professionals de la família agrària

Quan té previst la Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats (amb data tan aproximada com sigui possible) que
es puguin començar a impartir els cicles professionals de la
família agrària (grau mitjà de forestals i conservació del medi
natural) al centre de Can Marines, a Eivissa?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cicle professional nàuticopesquer

Contempla el projecte de la primera fase del nou institut de
Santa Eulària del Riu espais per al cicle professional
nàuticopesquer?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres per solucionar desperfectes o per realitzar millores

Té previst la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
realitzar alguna obra per solucionar desperfectes o per realitzar
millores en algun centre educatiu d'Eivissa durant el present
curs 2013/14? En cas afirmatiu, quines i a quins centres?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes amb problemes de salut mental

Havent-se detectat problemes entre l'alumnat d'Eivissa en
salut mental i en edat d'escolarització obligatòria, quina solució
té la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per a aquests
problemes?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

AT destinats a centres educatius d'Eivissa

Podria la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
detallar els AT destinats a centres educatius d'Eivissa,
desglossats per centres durant el curs 2013/14?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis, subvencions i ajuts concedits a ASPANOB

Relació de convenis, subvencions i ajuts concedits a
l'associació ASPANOB pel Govern de les Illes Balears des
d'octubre de 2011 a desembre de 2013.

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis signats entre la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i els ajuntaments de les Illes Balears

Quins convenis ha signat la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats amb els ajuntaments de les Illes Balears, entre
novembre de 2011 i desembre de 2013, que especifiquin les
actuacions de manteniment dels centres educatius de primària
que han de portar a terme cadascuna de les administracions
competents a cada municipi?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Requisits per exercir el càrrec de secretari del Consell Escolar
de Menorca (I)

Té coneixement la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats dels requisits aprovats pel Consell Escolar de
Menorca per exercir el càrrec de secretari d'aquest òrgan?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Requisits per exercir el càrrec de secretari del Consell Escolar
de Menorca (II)

L'actual secretari del Consell Escolar de Menorca compleix
els requisits que hauria de tenir aquest càrrec i que van ser
aprovats per ell mateix?

Palma, a 19 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 20 de desembre de 2013?

Palma, a 20 de desembre de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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



BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014 8259

Qualitat de l'aire a Inca (1)

Què pensa fer el Govern davant els reiterats incompliments
de l'Ajuntament d'Inca a l'hora d'elaborar un pla municipal de
qualitat de l'aire donats els alts nivells de gasos contaminants
mesurats en diferents ocasions al municipi des de 2011?

Palma, a 27 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

Qualitat de l'aire a Inca (2)

És conscient la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que la CAIB és responsable davant l'Estat i la Unió
Europea si l'Ajuntament d'Inca no elabora el Pla de millora de
la qualitat de l'aire del municipi?

Palma, a 27 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qualitat de l'aire a Inca (3)

Ha posat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori a data d'avui els seus mitjans tècnics i humans a
disposició de l'Ajuntament d'Inca perquè aquest municipi
elabori el corresponent Pla de millora de la qualitat de l'aire? En
cas afirmatiu, quines gestions ha fet al respecte?

Palma, a 27 de desembre de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Relació de convenis, subvencions i ajuts concedits a l'associació
ASPANOB

Relació de convenis, subvencions i ajuts concedits a
l'associació ASPANOB pel Govern de les Illes Balears des
d'octubre de 2011 a desembre de 2013.

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb els ajuntaments de les Illes Balears

Quins convenis ha signat la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats amb els ajuntaments de les Illes Balears, entre
novembre de 2011 i desembre de 2013, que especifiquin les
actuacions de manteniment dels centres educatius de primària
que han de portar a terme cadascuna de les administracions
competents a cada municipi?

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Requisits aprovats pel Consell Escolar de Menorca per exercir
el càrrec  de secretari d'aquest òrgan

Té coneixement la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats dels requisits aprovats pel Consell Escolar de
Menorca per exercir el càrrec de secretari d'aquest òrgan?

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'actual secretari del Consell Escolar de Menorca compleix
els requisits que hauria de tenir aquest càrrec i que van ser
aprovats per aquest mateix consell?

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Dades de llistes d'espera (1)

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 31 de desembre de 2013.

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Dades de llistes d'espera (2)

Dades de llistes d'espera per consulta externa amb
especialista d'hospital, per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 31 de desembre de 2013.

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Dades de llistes d'espera (3)

Dades de llistes d'espera per proves complementàries, per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 31 de desembre de 2013.

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (1)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a 31
de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (2)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Interrupcions voluntàries de l'embaràs (3)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (4)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (5)

Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut, el mes
desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (6)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, des de
dia 1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (7)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossades per clínica privada, des de dia 1 de gener de
2013 a 31 de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (8)

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013
a 31 de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (9)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013 a 31 de desembre
de 2013?
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Palma, a 2 de gener de 2014.
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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (10)

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a les
clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma
i que tenen solAlicitud de reintegrament de despeses autoritzades
pel Servei de Salut, desglossada per clínica privada, des de dia
1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013?

Palma, a 2 de gener de 2014.
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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (11)

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

Palma, a 2 de gener de 2014.
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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (12)

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

Palma, a 2 de gener de 2014.
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.

Pla hidrològic de les Illes Balears

Per quin motiu el Pla hidrològic de les Illes Balears es
publica al BOIB dia 16 de desembre de 2013, quan el Consell
de Ministres el va aprovar dia 6 de setembre del mateix any?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears

Quines actuacions portarà a terme el Govern de les Illes
Balears per al compliment de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en relació amb l'article 3.5,
quan diu: "Es prohibeix en la bandera de les Illes Balears, en
l'escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la resta
d'emblemes oficials de les administracions públiques de les Illes
Balears la utilització de qualsevol símbol o sigles de partits
polítics, sindicats, associacions o entitats privades", després que
en el Parlament de les Illes Balears es deixàs constància de
diverses entitats que utilitzen un emblema oficial al qual s'ha
afegit un nom o un símbol particular?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, 2

Considera el Govern que la bandera de Mallorca, modificada
amb la marca "Taxi", utilitzada per caracteritzar el colAlectiu de
taxis de Palma, compleix amb l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús
de símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Retribució del Sr. Federico Grau

Cobra el Sr. Federico Grau, assessor de la delegada
territorial d'Educació a Menorca, cap concepte retributiu per la
seva nova ubicació i funcions respecte de les que desenvolupava
com a professor de música a l'IES M. Àngels Cardona de
Ciutadella de Menorca? Si és així, quins i de quina quantia?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Vot nominal dels docents

És cert que, arran de les actuacions dutes a terme pel Servei
d'Inspecció als centres escolars, s'ha donat la indicació que el
vot dels docents als òrgans colAlegiats corresponents, ha de ser
nominal?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Argumentació del vot contrari i/o expedient

És cert que, arran de les actuacions dutes a terme pel Servei
d'Inspecció als centres escolars, s'ha donat la indicació que el
secretari ha de prendre nota de les persones que voten, als
òrgans colAlegiats corresponents, en contra i del perquè d'aquest
vot (en cas contrari s'exposa a ser expedientat)?

Palma, a 2 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inseminació artificial

Quants de procediments d'inseminació artificial s'han
realitzat als hospitals de la xarxa pública del Servei de Salut de
les Illes Balears els anys 2010, 2011, 2012 i 2013? Se solAlicita
detall per any i per hospital.

Palma, a 2 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Diligències prèvies a un expedient sancionador

S'han obert diligències prèvies a un expedient sancionador
al cap d'estudis i a altre professorat de l'IES de Marratxí?

Palma, a 7 de gener de 2014
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions i/o ajuts en matèria esportiva

Quina és la relació de persones físiques i jurídiques de l'illa
d'Eivissa que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria
esportiva durant els exercicis 2010, 2011, 2013 i 2013, tot
especificant-ne la quantitat econòmica, el concepte i la data
exacta de concessió?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions i/o ajuts en matèria cultural

Quina és la relació de persones físiques i jurídiques de l'illa
d'Eivissa que han rebut subvencions i/o ajuts en matèria cultural
durant els exercicis 2010, 2011, 2013 i 2013, tot especificant-ne
la quantitat econòmica, el concepte i la data exacta de
concessió?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radioteràpia del nou Hospital de Can Misses d'Eivissa

Quina és la data exacta d'autorització per part del Consell de
Seguretat Nuclear del projecte de búnquer del Servei de
radioteràpia del nou Hospital Can Misses d'Eivissa?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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

Pagaments a proveïdors

Quines empreses o entitats han estat les beneficiàries dels
plans de pagaments a proveïdors per part d'SFM fins a la data
actual?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Pagaments per part d'SFM

Quines empreses o entitats estan pendents de pagament per
part d'SFM a data 1 de gener de 2014?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Previsió de pagaments per part d'SFM

Quina previsió de pagament té SFM respecte de les
empreses o entitats que estan pendents de pagament en data
actual?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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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Pagaments a proveïdors per part de l'Institut Balear de la
Joventut (I)

Quines empreses o entitats han estat les beneficiàries dels
plans de pagaments a proveïdors per part de l'Institut Balear de
la Joventut fins a la data actual?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagaments a proveïdors per part de l'Institut Balear de la
Joventut (II)

Quines empreses o entitats estan pendents de pagament per
part de l'Institut Balear de la Joventut fins a data 1 de gener de
2014?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Previsió de pagament per part de l'Institut Balear de la Joventut

Quina previsió de pagament té l'Institut Balear de la
Joventut respecte de les empreses o entitats que estan pendents
de pagament en data actual?

Palma, a 8 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Destinació dels sous estalviats en nòmines per motiu de vaga

A què ha dedicat la Conselleria d'Educació els sous
estalviats en nòmines per totes les jornades de vaga dels docents
(amb la major concreció possible)?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Educació bilingüe a Espanya

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació de l'estudi
"Evaluación de un programa de educación bilingüe en España:
El impacto más allá del aprendizaje del idioma estranjero", en
el qual es posen de manifest els resultats quantitativament
negatius de l'aprenentatge de matèries no lingüístiques en
anglès?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Educació bilingüe a Espanya, II

Com pensa la Conselleria d'Educació contrarestar a les Illes
els efectes negatius de l'aplicació del TIL, posats de manifest a
l'estudi "Evaluación de un programa de educación bilingüe en
España: El impacto más allá del aprendizaje del idioma
estranjero"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites als centres escolars per a la valoració TIL

Quants de centres escolars ha visitat la consellera d'Educació
per valorar in situ la implementació del DTIL als centres
escolars de les Illes?, quins i en quina data?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vot de l'equip directiu dels centres escolars

Manté la Conselleria d'Educació el criteri que els docents i
els càrrecs directius dels centres públics (director, secretari, caps
d'estudis, etc.) han de votar, als òrgans colAlegiats corresponents,
segons els directrius de la Conselleria?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals de voluminosos (I)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la seva funció
inspectora i sancionadora en matèria de residus respecte dels
abocaments ilAlegals de voluminosos des de l'inici de la
legislatura fins el gener de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals de voluminosos (II)

Quantes inspeccions ha fet la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en la seva funció inspectora i
sancionadora en matèria de residus respecte dels abocaments
ilAlegals de voluminosos des de l'inici de la legislatura fins el
gener de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals de voluminosos (III)

Quantes sancions ha imposat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en la seva funció inspectora i
sancionadora en matèria de residus respecte dels abocaments
ilAlegals de voluminosos des de l'inici de la legislatura fins el
gener de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals de voluminosos (IV)

Quantes sancions de les imposades s'han cobrat per part de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la seva
funció inspectora i sancionadora en matèria de residus respecte
dels abocaments ilAlegals de voluminosos des de l'inici de la
legislatura fins el gener de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals d'enderrocs (I)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la seva funció
inspectora i sancionadora en matèria de residus respecte dels
abocaments ilAlegals d'enderrocs des de l'inici de la legislatura
fins el gener de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals d'enderrocs (II)

Quantes inspeccions ha fet la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en la seva funció inspectora i
sancionadora en matèria de residus respecte dels abocaments
ilAlegals d'enderrocs des de l'inici de la legislatura fins el gener
de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals d'enderrocs (III)

Quantes sancions ha imposat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en la seva funció inspectora i
sancionadora en matèria de residus respecte dels abocaments
ilAlegals d'enderrocs des de l'inici de la legislatura fins el gener
de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocaments ilAlegals d'enderrocs (IV)

Quantes sancions de les imposades s'han cobrat per part de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la seva
funció inspectora i sancionadora en matèria de residus respecte
dels abocaments ilAlegals d'enderrocs des de l'inici de la
legislatura fins el gener de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia del Govern de
les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, V

Compleix el distintiu dels taxis de Palma (la bandera de
Mallorca amb el símbol descriptiu dels taxis) amb la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, segons el
Govern?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
d'Administracions Públiques)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Administracions Públiques per al compliment dels articles 3.1,
3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per al compliment dels
articles 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
d'Economia i Competitivitat)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Economia
i Competitivitat per al compliment dels articles 3.1, 3.2, 3.3 i
3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per al compliment dels articles 3.1, 3.2,
3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts per al compliment dels articles 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
de Família i Serveis Socials)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Família
i Serveis Socials per al compliment dels articles 3.1, 3.2, 3.3 i
3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
de Salut)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut per
al compliment dels articles 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (Conselleria
de Turisme i Esports)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Turisme
i Esports per al compliment dels articles 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Quines actuacions ha dut a terme la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència per al compliment dels articles 3.1,
3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Administracions Públiques per al compliment de l'article 3.5
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per al compliment de
l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Economia
i Competitivitat per al compliment de l'article 3.5 de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per al compliment de l'article 3.5 de la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts per al compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Família
i Serveis Socials per al compliment de l'article 3.5 de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria de Salut)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut per
al compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Conselleria de Turisme i Esports)

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Turisme
i Esports per al compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, III
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Quines actuacions ha dut a terme la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència per al compliment de l'article 3.5 de
la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VI

Compleix el distintiu dels taxis de Palma (la bandera de
Mallorca amb el símbol descriptiu dels taxis) amb la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, segons el
Govern?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria de Salut)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Conselleria de Turisme i Esports)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, XI
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari per
al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria d'Administracions Públiques
per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons
el qual "Els béns immobles afectes als serveis públics propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa

identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de
símbols, segons el qual "Els béns immobles afectes als serveis
públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears han
de disposar d'una placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb
el logotip`del Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti
de béns immobles afectats per un concert amb el Govern de les
Illes Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria d'Economia i Competitivitat
per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons
el qual "Els béns immobles afectes als serveis públics propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de
símbols, segons el qual "Els béns immobles afectes als serveis
públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears han
de disposar d'una placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb
el logotip`del Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti
de béns immobles afectats per un concert amb el Govern de les
Illes Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts per al
compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual
"Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria de Família i Serveis Socials
per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons
el qual "Els béns immobles afectes als serveis públics propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria de Salut)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria de Salut per al compliment de
l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual "Els béns
immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una placa
identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del Govern
de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns immobles
afectats per un concert amb el Govern de les Illes Balears o
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Conselleria de Turisme i Esports)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Conselleria de Turisme i Esports per al
compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual
"Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, X
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst de colAlocar la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de
símbols, segons el qual "Els béns immobles afectes als serveis
públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears han
de disposar d'una placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb
el logotip`del Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti
de béns immobles afectats per un concert amb el Govern de les
Illes Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Compleix la Conselleria d'Administracions Públiques per al
compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual
"Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Compleix la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols,
segons el qual "Els béns immobles afectes als serveis públics
propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de
disposar d'una placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el
logotip`del Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de
béns immobles afectats per un concert amb el Govern de les
Illes Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Compleix la Conselleria d'Economia i Competitivitat per al
compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual
"Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Compleix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons
el qual "Els béns immobles afectes als serveis públics propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Compleix la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts per al
compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual
"Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una

placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Compleix la Conselleria de Família i Serveis Socials per al
compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual
"Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria de Salut)

Compleix la Conselleria de Salut per al compliment de
l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual "Els béns
immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una placa
identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del Govern
de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns immobles
afectats per un concert amb el Govern de les Illes Balears o
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?
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Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Conselleria de Turisme i Esports)

Compleix la Conselleria de Turisme i Esports per al
compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons el qual
"Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IX
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Compleix la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols, segons
el qual "Els béns immobles afectes als serveis públics propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una
placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip`del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
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ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria de Salut)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Conselleria de Turisme i Esports)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?
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Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VIII
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per complir amb l'article 3.1 de la
Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears
ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Compleix la Conselleria d'Administracions Públiques amb
l'article 3.1 de la Llei de símbols, segons el qual "La bandera de
les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la bandera
d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament després
d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils situats en
el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Compleix la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb l'article 3.1 de la Llei de símbols, segons el qual
"La bandera de les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la
bandera d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament
després d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils
situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Compleix la Conselleria d'Economia i Competitivitat  amb
l'article 3.1 de la Llei de símbols, segons el qual "La bandera de
les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la bandera
d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament després
d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils situats en
el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Compleix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb l'article 3.1 de la Llei de símbols, segons el qual "La
bandera de les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la
bandera d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament
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després d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils
situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Compleix la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
l'article 3.1 de la Llei de símbols, segons el qual "La bandera de
les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la bandera
d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament després
d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils situats en
el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Compleix la Conselleria de Família i Serveis Socials amb
l'article 3.1 de la Llei de símbols, segons el qual "La bandera de
les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la bandera
d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament després
d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils situats en
el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria de Salut)

Compleix la Conselleria de Salut amb l'article 3.1 de la Llei
de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes Balears ha
d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc
preferent immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots
els edificis públics civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Conselleria de Turisme i Esports)

Compleix la Conselleria de Turisme i Esports amb l'article
3.1 de la Llei de símbols, segons el qual "La bandera de les Illes
Balears ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i
ocupar un lloc preferent immediatament després d'aquesta, a
l'exterior de tots els edificis públics civils situats en el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, VII
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Compleix la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
amb l'article 3.1 de la Llei de símbols, segons el qual "La
bandera de les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la
bandera d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament
després d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils
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situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears"?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria de Salut)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Conselleria de Turisme i Esports)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, IV
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria d'Administracions Públiques)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
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(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria d'Economia i Competitivitat)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria d'Hisenda i Pressuposts)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria de Família i Serveis Socials)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria de Salut)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears  la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Conselleria de Turisme i Esports)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears  la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II
(Vicepresidència i Conselleria de Presidència)

Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas), quants
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o quantes sancions
(i quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques 2013

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat durant
l'any 2013 als altres hospitals de les Illes Balears, pagades amb
doblers públics independentment de la forma administrativa que
empari el pagament?, se solAlicita detall per mes i hospital.

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plantilla del servei d'urgència a Son Llàtzer a principis de 2014

Amb quina plantilla de personal comptava el servei
d'urgències els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de gener de 2014 a
l'Hospital Son Llàtzer? Se solAlicita detall de personal i
categoria per torns de feina.

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plantilla del servei d'urgència a Son Llàtzer a principis de 2013

Amb quina plantilla de personal comptava el servei
d'urgències els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de gener de 2013 a
l'Hospital Son Llàtzer? Se solAlicita detall de personal i
categoria per torns de feina.

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plantilla del servei d'urgència a Son Llàtzer a principis de 2012

Amb quina plantilla de personal comptava el servei
d'urgències els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de gener de 2012 a
l'Hospital Son Llàtzer? Se solAlicita detall de personal i
categoria per torns de feina.

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llits tancats a Son Llàtzer a principis de 2014

Quants de llits estaven tancats els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
de gener de 2014 a l'Hospital Son Llàtzer?

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llits tancats a Son Llàtzer a principis de 2013

Quants de llits estaven tancats els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
de gener de 2013 a l'Hospital Son Llàtzer?

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llits tancats a Son Llàtzer a principis de 2012

Quants de llits estaven tancats els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
de gener de 2012 a l'Hospital Son Llàtzer?

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

ColAlapse d'urgències a Son Llàtzer a principis de gener de 2014

Quins són els motius que van generar el colAlapse en el
servei d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer els primers 10 dies
de gener de 2014?

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

ColAlapse d'urgències a Son Llàtzer a principis de gener de
2014, II

Davant les diverses queixes de temps d'espera en el servei
d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer realitzades pels usuaris i
denunciades en els mitjans de comunicació, quines han estat les
mesures aplicades per evitar-ho, millorar el servei i reduir el
temps d'espera?

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targeta bàsica 2013

Quan abonarà la conselleria la Targeta bàsica de l'any 2013?

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgències introduïts al Consell de Govern

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 10 de gener de 2014?
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Palma, a 13 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dependència, desembre 2013

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre de
2013?

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre de
2013?

Quants de beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes de desembre
de 2013?

De la quantia total de la nòmina del mes de desembre de
2013 de l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon
a endarreriments?

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de desembre de 2013?

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de desembre de 2013?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos al Centre Es Fusteret, desembre 2013

Quants menors han estat ingressats el mes de desembre de
2013 i amb quina mesura judicial al Centre Es Fusteret? Detall
per setmana.

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos al Centre Es Mussol, desembre 2013

Quants menors han estat ingressats el mes de desembre de
2013 i amb quina mesura judicial al Centre Es Mussol? Detall
per setmana.

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos al Centre Es Pinaret, desembre 2013

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

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al Centre Es Fusteret, desembre 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves al Centre Es
Fusteret durant el mes de desembre de 2013?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al Centre Es Mussol, desembre 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves al Centre Es Mussol
durant el mes de desembre de 2013?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al Centre Es Pinaret, desembre 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves al Centre Es Pinaret
durant el mes de desembre de 2013?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Medi obert, desembre 2013

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el Programa Medi obert el mes de desembre de 2013?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beneficiaris de la renda mínima, desembre 2013

Quantes persones han estat beneficiàries del conveni amb els
consells insulars per a la gestió de la renda mínima d'inserció
durant el mes de desembre de 2013? Se solAliciten les dades
especificades per mes, illa i gènere.

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE, desembre 2013

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de desembre de 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de desembre de 2013 que hagin de ser abonades per
l'Ibsalut?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Detecció de càncer de mama, desembre 2013

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de Detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes de desembre de 2013?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espera per a intervenció quirúrgica, desembre 2013

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies
una intervenció quirúrgica, a data d'1 de desembre de 2013,
especificant-lo per hospital?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espera per a especialitats, desembre 2013

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies,
a data 1 de desembre de 2013, per a les especialitats mèdiques
de traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció dental infantojuvenil, desembre 2013

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes de desembre de 2013? Quants
d'infants varen ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes
de desembre de 2013? Quants de dentistes varen participar
d'aquest programa durant el mes de desembre de 2013?

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques, desembre 2013

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
desembre de 2013 als hospitals públic i a les fundacions? Se
solAlicita especificació per hospitals o fundacions.

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques, desembre 2013 (II)

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

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals, desembre 2013 (II)

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

Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa "Dóna llum al teu rebut"

Quin és el nombre d'actes realitzats, de municipis/entitats
que ho han solAlicitat i d'assistents del programa "Dóna llum al
teu rebut" durant l'any 2013?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cicle "100 idees per estalviar energia"

Quin és el nombre d'actes realitzats, de municipis/entitats
que ho han solAlicitat i d'assistents del cicle "100 idees per
estalviar energia" durant l'any 2013?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

"Llum i gas: claus per triar companyia"

Quantes taules rodones "Llum i gas: claus per triar
companyia" s'han celebrat, quin municipi o quina entitat ho ha
solAlicitat i quin ha estat el nombre d'assistents durant l'any
2013?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajuda per a llibres

Quantes famílies varen solAlicitar ajuda per a llibres a les
convocatòries dels anys 2012 i 2013 i quantes famílies la varen
rebre?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes de menjador (I)

Quantes ajudes de menjador s'han solAlicitat a la
convocatòria del curs escolars 2012-2013?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes de menjador (II)

Quantes ajudes de menjador associades al servei de transport
escolar s'han demanat a la darrera convocatòria?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes de menjador (III)

Quantes ajudes de menjador associades al servei de transport
escolar s'han denegat a la darrera convocatòria?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei de missatgeria telefònica (I)

Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats ha desactivat el servei de missatgeria telefònica
amb les famílies de l'alumnat?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei de missatgeria telefònica (II)

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
activar de nou el servei de missatgeria telefònica amb les
famílies de l'alumnat?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei de missatgeria telefònica (III)

Quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura activar de
nou el servei de missatgeria telefònica amb les famílies de
l'alumnat?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei de missatgeria telefònica (IV)

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
utilitzar un nou sistema de contacte amb les famílies de
l'alumnat que substitueixi el servei de missatgeria telefònica
actualment desactivat?

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GO)
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.

Targeta sanitària i assignació de metge de família

A quantes persones sense targeta sanitària, per trobar-se en
situació d'irregularitat administrativa, els varen assignar un
metge de família una vegada diagnosticada una malaltia crònica
o infecciosa? Se solAliciten les dades des d'1 d'octubre a 31 de
desembre de 2013.

Palma, a 15 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GP)
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.

Amiant a les escoles

A quants de centres escolars de la comunitat autònoma s'ha
detectat amiant? Se solAlicita el nom del centre i els espais on hi
ha amiant.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
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.

Amiant a les escoles, II

La Conselleria d'Educació té algun informe de riscs laborals
dels centres educatius de les Illes Balears a causa de l'amiant?
En cas afirmatiu, se solAlicita fotocòpia del document.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GR)
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.

ITE 2013, centres escolars

Quants de centres escolars han passat la ITE l'any 2013? Se
solAlicita el nom del centre i la data d'inspecció.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GS)
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.

Barreres arquitectòniques, centres escolars

Té la Conselleria d'Educació informe que recullo una relació
de les barreres arquitectòniques dels centres escolars? En cas
afirmatiu, se'n solAlicita fotocòpia.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GT)
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.

Barreres arquitectòniques, centres escolars, II

Quines intervencions s'han fet als centres escolars de les
Illes Balears durant l'any 2013 per eliminar barreres
arquitectòniques? Se solAlicita el nom del centre i l'obra
realitzada.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GU)
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.

Barreres arquitectòniques, centres escolars, III

Quina és la previsió d'obres que té la conselleria per eliminar
barreres arquitectòniques dels centres escolars durant l'any
2014? Se solAlicita detall de l'obra prevista, del centre i dels
pressuposts.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GV)
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 de farmàcies 2013

Quines són les farmàcies que durant l'any 2013 han tengut
una facturació per davall dels 200.000 euros?

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GX)
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 de farmàcies 2013, II

Quina és la quantia pagada per l'Ibsalut a l'oficina de
farmàcia de la qual és titular el Sr. José Ramón Bauzá durant
l'any 2013?

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GY)
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 de farmàcies 2013, III

Quina és la quantia pagada per l'Ibsalut a l'oficina de
farmàcia de la qual és titular el Sr. José Ramón Bauzá durant
l'any 2013, que correspon a receptes de pensionistes i en nombre
d'envasos que representa?
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Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)
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 de farmàcies 2013, IV

Quin és el nombre de farmàcies que han facturat a l'Ibsalut
l'any 2013?

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HA)
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 de farmàcies 2013, V

Quina va ser la facturació total de l'Ibsalut a les farmàcies de
les Illes Balears l'any 2013? Se solAlicita detall per illes.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HB)
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 de farmàcies 2013, VI

Quina va ser la facturació total de l'Ibsalut a les farmàcies
que correspon a receptes de pensionistes l'any 2013? Se
solAlicita detall per illes.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HC)
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.

Valoracions de dependència 2013

Quantes valoracions d'atenció a la dependència s'han
realitzat durant l'any 2013?

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HD)
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.

Reconeixement de dependència 2013

Quantes resolucions de reconeixement de grau de
dependència s'han signat durant l'any 2013?

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HE)
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.

Programes de dependència 2013

Quants programes d'atenció a la dependència s'han signat
durant l'any 2013?

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HF)
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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Pagament targeta bàsica 2013

A quina data pensa pagar el Govern la targeta bàsica de l'any
2013?

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HG)
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.

Contractes 2013, mesures menors

Quants de contractats temporals ha contractat la Conselleria
de Família i Serveis Socials durant l'any 2013 per aplicar les
mesures judicials i de prevenció del delicte de menors? Se
solAlicita detall per mesos, nombre de contractes, duració i
categoria.

Palma, a 16 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta individual (I)

Quantitat econòmica que ha recaptat el Govern de les Illes
Balears per a l'emissió de la nova targeta sanitària individual des
de dia 1 de gener de 2012 fins a dia 31 de desembre de 2013?

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta individual (II)

Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per a l'emissió de la nova targeta sanitària
individual des de dia 1 de gener de 2012 fins a dia 31 de
desembre de 2013, desglossades per mes i per illa.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta individual (III)

Quantes noves targetes sanitàries individuals ha emès la
Conselleria de Salut des de dia 1 de gener de 2012 fins a dia 31
de desembre de 2013, desglossades per les diverses situacions
(famílies nombroses, renovacions per pèrdues, avançaments,
etc.)?

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta individual (IV)

Quantes noves targetes sanitàries individuals ha emès la
Conselleria de Salut des de dia 1 de gener de 2012 fins a dia 31
de desembre de 2013, desglossades per les diverses situacions
(famílies nombroses, renovacions per pèrdues, avançaments,
etc.) i per illa?

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta individual (V)

Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per a l'emissió de la nova targeta sanitària
individual des de dia 1 de gener de 2012 fins a dia 31 de
desembre de 2013, desglossades per les diverses situacions
(famílies nombroses, renovacions per pèrdues, avançaments,
etc.).



BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014 8293

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta individual (VI)

Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins a dia 31 de desembre de
2013, per donar compliment al RD Llei 16/2012, desglossades
per illes?

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta individual (VII)

Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins a dia 31 de desembre de
2013, per donar compliment al RD Llei 16/2012, desglossades
per centre de salut de les Illes Balears?

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament 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 VIH/Sida

Quin pressupost té el Programa VIH/Sida de la Conselleria
de Salut, desglossat per accions/programes i any, des de 2010
fins a 2014?

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recursos humans del Servei de Salut (I)

Recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears
desglossat per centre de gestió, categoria professional
(facultatius, infermers, auxiliars d'infermeria, personal no
sanitari, tècnics sanitaris, tècnics no sanitaris, direcció i
nombres totals, de 2010.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recursos humans del Servei de Salut (II)

Recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears
desglossat per centre de gestió, categoria professional
(facultatius, infermers, auxiliars d'infermeria, personal no
sanitari, tècnics sanitaris, tècnics no sanitaris, direcció i
nombres totals, de 2011.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recursos humans del Servei de Salut (III)

Recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears
desglossat per centre de gestió, categoria professional
(facultatius, infermers, auxiliars d'infermeria, personal no
sanitari, tècnics sanitaris, tècnics no sanitaris, direcció i
nombres totals, de 2012.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recursos humans del Servei de Salut (IV)

Recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears
desglossat per centre de gestió, categoria professional
(facultatius, infermers, auxiliars d'infermeria, personal no
sanitari, tècnics sanitaris, tècnics no sanitaris, direcció i
nombres totals, de 2013.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut (I)

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut de les
Illes Balears desglossada per illes i nivell d'atenció (atenció
primària, atenció hospitalària), de 2010.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut (II)

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut de les
Illes Balears desglossada per illes i nivell d'atenció (atenció
primària, atenció hospitalària), de 2011.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut (III)

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut de les
Illes Balears desglossada per illes i nivell d'atenció (atenció
primària, atenció hospitalària), de 2012.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut (IV)

Distribució dels recursos humans del Servei de Salut de les
Illes Balears desglossada per illes i nivell d'atenció (atenció
primària, atenció hospitalària), de 2013.

Palma, a 16 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HY)
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.

Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència (I)

Quina va ser l'aportació estatal del nivell mínim de
finançament de la Llei d'autonomia personal i atenció a la
dependència els anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HZ)
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.

Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència (II)

Quina ha estat l'aportació de l'Estat, provinent del nivell
mínim de la Llei d'autonomia personal i atenció a la
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dependència per als casos de gran dependència de grau II, els
anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IA)
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.

Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència (III)

Quina ha estat l'aportació de l'Estat, provinent del nivell
mínim de finançament de la Llei d'autonomia personal i atenció
a la dependència per als casos de gran dependència de grau I els
anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IB)
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.

Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència (IV)

Quin és el nombre de persones valorades i amb dret a un
recurs de la dependència que han mort durant els anys 2012 i
2013, sense haver pogut gaudir del recurs assistencial o de la
prestació econòmica reconegut a la valoració?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IC)
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.

Consell territorial de Serveis Socials i Dependència (I)

L'administració autonòmica de les Illes Balears ha presentat
alguna alAlegació a la norma presentada en el Consell territorial
de Serveis Socials i Dependència que dóna un any a les
comunitats per incorporar al SISAAD tota la informació
requerida per l'Imserso?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ID)
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.

Consell territorial de Serveis Socials i Dependència (II)

Ens pot informar si la nova norma emesa pel Consell
territorial de Serveis Socials i Dependència que obliga les
comunitats autònomes a revisar els expedients de les persones
amb dret a percebre prestacions per facilitar nova informació a
l'Imserso, necessitarà augmentar els recursos humans de
l'administració?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'ajuda a domicili d'alta intensitat (I)

Quins han estat els ajuntaments que han desenvolupat el Pla
pilot del Programa d'ajuda a domicili d'alta intensitat?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'ajuda a domicili d'alta intensitat (II)

Quin és el nombre de nous usuaris, per municipis, que han
estat atesos pel Programa d'ajuda a domicili d'alta intensitat?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'ajuda a domicili d'alta intensitat (III)

Quina és l'atenció mitjana, en hores setmanals, que reben els
usuaris del Programa d'ajuda a domicili d'alta intensitat?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'ajuda a domicili d'alta intensitat (IV)

Quin és el nombre d'usuaris, per municipi, del Programa
pilot del Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat que ja eren
usuaris del Servei d'ajuda a domicili propi del municipi?

Palma, a 17 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament 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 17 de
gener de 2014

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 17 de gener de 2014?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya de vacunació antigripal (I)

Quantes vacunes antigripals varen posar-se des de 2007 fins
a la campanya de 2013, desglossades per any, grup de risc i illa?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya de vacunació antigripal (II)

Quantes vacunes antigripals varen posar-se des de 2007 fins
a la campanya de 2013, desglossades per any, grup de risc i
centre de salut?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya de vacunació antigripal (III)

Quin és el cost econòmic de la campanya de vacunació
antigripal des de 2007 fins a la campanya de 2013, desglossat
per any i grup de risc?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya de vacunació antigripal (IV)

Quin és el cost econòmic de la campanya de vacunació
antigripal des de 2007 fins a la campanya de 2013, desglossat
per any i grup de risc?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya de vacunació antigripal (V)

Quina ha estat la cobertura de la campanya de vacunació
antigripal des de 2007 fins a la campanya de 2013, desglossada
per any, grup de risc i illa?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retribucions del Sr. Martí Sansaloni

Quins diners ha cobrat l'actual conseller de Salut, Sr. Martí
Sansaloni i Oliver, segons les seves diverses responsabilitats,
des de 2011, desglossats per any, quantitats totals i conceptes
retributius?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IP)
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.

Cessió de part de les instalAlacions del CEP a l'Institut Josep M
Quadrado de Ciutadella

Quins són els organismes adients en virtut de la normativa
vigent que van prendre la decisió de cedir part de les
instalAlacions del CEP situades a l'Institut Josep M Quadrado de
Ciutadella a l'Escola de Turisme Felipe Moreno?

Palma, a 21 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Turisme lingüístic

Té el Govern pensada alguna iniciativa
desestacionalitzadora a l'estil del "turisme lingüístic" que
promou la Sra. Cospedal a Castella-La Manxa, atesa la riquesa
de les varietats lingüístiques de la nostra llengua pròpia?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Publicació del Pla hidrològic al BOIB

Per quin motiu el Govern ha trigat gairebé tres mesos a
publicar al BOIB el Pla hidrològic de les Illes Balears, aprovat
al Consell de Ministres del passat 6 de setembre de 2013?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Infraccions LECO a espais de rellevància marins

Quants expedients per infracció de la LECO dins espais de
rellevància marins s'han obert des de l'inici de la present
legislatura?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per fondeigs a espais de rellevància marins

Quants expedients s'han obert per fondeigs a espais de
rellevància marins, quants s'han resolt i quants s'han cobrat des
de l'inici de la present legislatura?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Serveis de vigilància programats a espais de rellevància marins

Quants serveis de vigilància programats a espais de
rellevància marins s'han realitzat des de l'inici de la legislatura?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla de vigilància ambiental a Ses Fontanelles

Què ha fet el Govern per assegurar el compliment del Pla de
vigilància ambiental de les obres a la zona humida de Ses
Fontanelles (Palma)?

Palma, a 22 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sancions per portar determinades assuadores o samarretes

Té constància la consellera d'Educació que s'hagin imposat
sancions a algun centre docent a l'alumnat o al professorat pel
fet de portar determinades assuadores o samarretes?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IY)
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.

Ordenar treure's determinades assuadores o samarretes

Té constància la consellera d'Educació que qualque
inspector o inspectors de la conselleria hagi ordenat l'alumnat o
el professorat treure's determinades assuadores o samarretes?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IZ)
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.

Ordenar treure's roba a professors i/o a alumnes (I)

Des d'algun departament de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats s'han donat instruccions a la Inspecció en
el sentit de llevar roba a professorat i/o a alumnat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JA)
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.

Ordenar treure's roba a professors i/o a alumnes (II)

Què opina la consellera d'Educació sobre l'incident
ocorregut a un centre docent on un inspector va ordenar llevar-
se determinada roba a professorat i/o a alumnat?
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Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JB)
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.

Elecció de vestuari del professorat o de l'alumnat (I)

Prendrà la consellera d'Educació mesures per tal d'evitar que
incidents com els descrits a les preguntes anteriors es produeixin
als centres docents d'impedir la lliure elecció de vestuari del
professorat o de l'alumnat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JC)
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.

Elecció de vestuari del professorat o de l'alumnat (II)

Quines mesures són les que pensa prendre la consellera
d'Educació per tal d'evitar la repetició d'incidents amb la
Inspecció derivats de la lliure elecció del vestuari personal del
professorat i de l'alumnat dels centres docents?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JD)
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.

Tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (I)

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per
evitar el tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma,
que ha provocat la destrucció de devers 200 llocs de feina?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JE)
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.

Tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (II)

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
per evitar el tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a
Palma, que ha provocat la destrucció de devers 200 llocs de
feina?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JF)
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.

Tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (III)

Com pensa que afectarà l'economia de les Illes Balears el
tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma, que ha
provocat la destrucció de devers 200 llocs de feina?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JG)
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.

Tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma (IV)

Creu, Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, que el
tancament de l'embotelladora de Coca-Cola a Palma, que ha
provocat la destrucció de devers 200 llocs de feina, és un
símptoma de recuperació de l'economia de les Illes Balears?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retirada de pancartes als centres escolars

Ha donat instruccions la Conselleria d'Educació per retirar
pancartes, camisetes ..., a pesar que no són símbols a algun
centre en concret o als centres escolars en general?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Instruccions relatives a vestimenta de professorat, mestres i
alumnes

S'han donat instruccions des de la Conselleria d'Educació,
durant la setmana del 20 al 24 de gener, per tal que Inspecció
cridi l'atenció a professors, mestres i/o alumnes de centres
escolars en relació amb la pròpia vestimenta, més concretament,
tal i com va passar al CEIP Costa i Llobera en aquestes dates?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retirada de pancartes al CEIP Sa Bodega

S'han donat instruccions des de la Conselleria d'Educació a
Inspecció per tal de retirar pancartes al CEIP Sa Bodega?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars

Segons la Conselleria d'Educació, pot un alumne portar dins
l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta verda contra el
TIL o la Llei de símbols?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (II)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un professor portar
dins l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta verda contra
el TIL o la Llei de símbols?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (III)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un alumne portar dins
l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta amb un llaç
quadribarrat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (IV)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un professor portar
dins l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta amb un llaç
quadribarrat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (V)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un alumne portar dins
l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta amb una bandera
espanyola dibuixada?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (VI)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un professor portar
dins l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta amb una
bandera espanyola dibuixada?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (VII)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un professor portar
dins l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta amb un
símbol nazi o franquista dibuixat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (VIII)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un alumne portar dins
l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta amb un símbol
nazi o franquista dibuixat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (IX)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un alumne portar dins
l'aula i/o dins el centre escolar una creu cristiana penjada al coll
de forma ben visible?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (X)

Segons la Conselleria d'Educació, pot un professor portar
dins l'aula i/o dins el centre escolar una creu cristiana penjada
al coll de forma ben visible?
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Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins els centres escolars (XI)

Segons la Conselleria d'Educació, el calendari institucional
de 2014 del Parlament de les Illes Balears d'autorització prèvia?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic

Segons Presidència, pot un usuari portar a l'interior d'un
edifici afectat per un servei públic de la CAIB una samarreta
verda contra el TIL o la Llei de símbols?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (II)

Segons Presidència, pot un treballador de la CAIB portar a
l'interior d'un edifici afectat per un servei públic una samarreta
verda contra el TIL o la Llei de símbols?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (III)

Segons Presidència, pot un usuari portar a l'interior d'un
edifici afectat per un servei públic de la CAIB una samarreta
amb un llaç quadribarrat dibuixat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (IV)

Segons Presidència, pot un treballador de la CAIB portar a
l'interior d'un edifici afectat per un servei públic de la CAIB una
samarreta amb un llaç quadribarrat dibuixat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (V)

Segons Presidència, pot un usuari portar a l'interior d'un
edifici afectat per un servei públic de la CAIB una samarreta
amb una bandera espanyola dibuixada?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (VI)

Segons Presidència, pot un treballador de la CAIB portar a
l'interior d'un edifici afectat per un servei públic de la CAIB una
samarreta amb una bandera espanyola dibuixada?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (VII)

Segons Presidència, pot un usuari portar a l'interior d'un
edifici afectat per un servei públic de la CAIB una samarreta
amb un símbol nazi o franquista dibuixat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (VIII)

Segons Presidència, pot un treballador de la CAIB portar a
l'interior d'un edifici afectat per un servei públic de la CAIB una
samarreta amb un símbol nazi o franquista dibuixat?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (IX)

Segons Presidència, pot un usuari portar a l'interior d'un
edifici afectat per un servei públic de la CAIB una creu cristiana
penjada al coll de forma ben visible?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (X)

Segons Presidència, pot un treballador de la CAIB portar a
l'interior d'un edifici afectat per un servei públic de la CAIB una
creu cristiana penjada al coll de forma ben visible?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (XI)

Segons Presidència, el calendari institucional de 2014 del
Parlament de les Illes Balears requereix d'autorització prèvia per
ser penjat a l'interior d'un edifici públic de la CAIB?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (XII)

Segons Presidència, la fotografia del rei Joan Carles I és un
símbol sotmès a la Llei 9/2013, sobre l'ús de símbols
institucionals de les Illes Balears?
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Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (XIII)

Segons Presidència, la vestimenta dels usuaris de qualsevol
servei públic de la CAIB està sotmesa a la Llei 9/2013, sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (XIV)

Segons Presidència, la vestimenta dels treballadors públics
de qualsevol servei públic de la CAIB està sotmesa a la Llei
9/2013, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Símbols dins edificis afectats per un servei públic

Segons Presidència, la fotografia del president de la CAIB,
Sr. José Ramón Bauzá, és un símbol sotmès a la Llei 9/2013,
sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears, i, per
tant, per ser colAlocada a l'interior d'un edifici públic de la CAIB
requereix d'autorització prèvia de l'òrgan competent?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Símbols dins edificis afectats per un servei públic (II)

Segons Presidència, la fotografia de Gandhi és un símbol
sotmès a la Llei 9/2013, sobre l'ús de símbols institucionals de
les Illes Balears, i, per tant, per ser colAlocada a l'interior d'un
edifici públic de la CAIB requereix d'autorització prèvia de
l'òrgan competent?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Símbols dins edificis afectats per un servei públic (III)

Segons Presidència, la fotografia de Jesús de Natzaret és un
símbol sotmès a la Llei 9/2013, sobre l'ús de símbols
institucionals de les Illes Balears, i, per tant, per ser colAlocada
a l'interior d'un edifici públic de la CAIB requereix
d'autorització prèvia de l'òrgan competent?

Palma, a 23 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tancament de la planta de Coca-Cola a Palma

Quines gestions ha fet el Govern per evitar el tancament de
la planta de Coca-Cola a Palma o, si més no, per minimitzar els
danys laborals d'aquesta decisió corporativa?

Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prospeccions petrolíferes i fragmentació d'estudis d'impacte
ambiental

Comparteix la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que no s'avaluïn en el seu conjunt (i no separadament)
els projectes de prospeccions petrolíferes i gasístiques que
amenacen el nostre litoral?

Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sa Canova

Com valora el Govern la pèrdua de l'ús i l'interès social i
pedagògic de Sa Canova com a fruit de les operacions
financeres de BMN?

Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KQ)
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.

Retirada de pancartes i cartolines (I)

Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats ha ordenat treure del centre docent de Sa Bodega
d'Eivissa les pancartes i cartolines acolorides que demanen
accelerar el trasllat a la nova escola?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KR)
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.

Retirada de pancartes i cartolines (II)

És cert que el motiu esgrimit per la Inspecció educativa a
Eivissa per ordenar treure del centre docent de Sa Bodega les
pancartes i cartolines acolorides que demanen accelerar el
trasllat a la nova escola, és que contravenen la Llei de símbols?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KS)
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.

Retirada de pancartes i cartolines (III)

Quin article de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, s'ha
conculcat a l'escola de Sa Bodega d'Eivissa per tenir penjades
al centre pancartes i cartolines acolorides que demanen
accelerar el trasllat a la nova escola?

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KT)
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.

Renda mínima d'inserció (RMI)

Quin ha estat el nombre de persones titulars que han
obtingut la RMI per municipis, durant l'any 2013?

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KU)
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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Valoracions de la situació de dependència

Quin és el nombre total de treballadors que estan fent
valoracions de la situació de dependència durant els anys 2011,
2012 i 2013?

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KV)
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.

Temps d'espera per assignació de la prestació (I)

Quin és el temps mitjà que ha d'esperar un dependent per
tenir assignada la prestació, referit als anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KX)
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.

Temps d'espera per assignació de la prestació (II)

Quin és el temps mitjà que ha d'esperar una persona
dependent que solAlicita una nova valoració de la seva situació
i grau de dependència, referit als anys 2012 i 2013?

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KY)
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.

Temps d'espera per assignació de la prestació (III)

Quin és el temps mitjà que ha d'esperar una persona que ha
solAlicitat una nova valoració de la seva situació de dependència
i ha obtingut un grau superior per accedir a la nova prestació
atorgada en funció d'aquesta nova situació?

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KZ)
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.

Deixar de rebre un servei de dependència

Quantes persones amb dependència que rebien un servei
l'han deixat de tenir, en virtut de l'aplicació del règim
d'incompatibilitats aprovat pel Govern de l'Estat?

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament 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 24 de
gener de 2014

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 24 de gener de 2014?

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Indicador de llengua a les webs institucionals

Denunciarà el Govern al Consell de Menorca o a
l'Ajuntament de Ciutadella o a la immensa majoria
d'institucions de la CAIB, per incomplir la Llei de símbols quan
mantenen la bandera quadribarrada (menorquina, mallorquina,
eivissenca o formenterera sense escut) com a identificador de
l'opció "llengua catalana" en la seva pàgina web oficial?

Palma, a 27 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Web-bé moble

Considera el Govern que una pàgina web és un bé moble i
per tant és objecte del compliment de la Llei de símbols?

Palma, a 27 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Integració com a personal estatutari fix de personal funcionari
sanitari

L'acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2014 pel
qual es ratifica l'acord de la Mesa sectorial de sanitat de 20 de
desembre de 2013, pel qual es regula el procediment
d'integració en la condició de personal estatutari fix del personal
funcionari sanitari que presta serveis en institucions sanitàries
públiques del Servei de Salut de les Illes Balears, suposarà cap
increment efectiu en el nombre de places o en canvi serà un
traspàs de les mateixes places d'un capítol a un altre?

Palma, a 27 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Integració com a personal estatutari fix de personal funcionari
sanitari, II

L'acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2014 pel
qual es ratifica l'acord de la Mesa sectorial de sanitat de 20 de
desembre de 2013, pel qual es regula el procediment
d'integració en la condició de personal estatutari fix del personal
funcionari sanitari que presta serveis en institucions sanitàries
públiques del Servei de Salut de les Illes Balears, suposarà cap
increment en el cost final de la prestació dels serveis? Quin
cost?

Palma, a 27 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Integració com a personal estatutari fix de personal funcionari
sanitari, III

L'acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2014 pel
qual es ratifica l'acord de la Mesa sectorial de sanitat de 20 de
desembre de 2013, pel qual es regula el procediment
d'integració en la condició de personal estatutari fix del personal
funcionari sanitari que presta serveis en institucions sanitàries
públiques del Servei de Salut de les Illes Balears, segueix els
mateixos criteris aplicats el 2009, 2010 i 2011 en
l'estatutarització?

Palma, a 27 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LG)
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.

Pla d'eliminació del xarampió

En el Pla d'eliminació del xarampió de l'any 2012, a l'apartat
de conclusions, consta que "la clara tendència ascendent de la
incidència dels tres darrers anys obliga a reforçar les mesures
tant preventives com de vigilància". Quines noves mesures s'han
fet durant l'any 2013 en matèria preventiva i de vigilància?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LH)
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.

Bonificació per assegurances privades

Quina quantia ha suposat la bonificació del 15% en
assegurances privades que va aprovar el Govern una vegada
acabada la campanya de gestió de l'IRPF 2012?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LI)
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.

Desviació pressupostària ib-salut 2013

En quins conceptes i serveis es produeix la desviació
pressupostària per al 2013 de l'ib-salut? Es solAlicita detall per
àrea de salut quantia.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LJ)
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.

Investigació genètica per factor de risc de patir càncer de mama
2013

Quantes dones s'han fet la investigació genètica motivada
per la detecció de possible factor de risc de patir càncer
hereditari de mama i/o ginecològic durant l'any 2013?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LK)
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.

Call center - Programa càncer de mama 2013

A quantes dones s'han telefonat a través del "call center"
durant l'any 2013 per recordar-los que s'havia de fer una
mamografia lligada al programa de càncer de mama? Se
solAlicita registres citables, dones localitzables.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LL)
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.

Cartes - Programa càncer de mama 2013

A quantes dones s'ha enviat carta durant l'any 2013 per
recordar-los que s'havia de fer una mamografia lligada al
programa de càncer de mama? Se solAlicita registres citables,
dones localitzables.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LM)
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.

Cartes - Programa càncer de mama 2012

A quantes dones s'ha enviat carta durant l'any 2012 per
recordar-los que s'havia de fer una mamografia lligada al
programa de càncer de mama? Se solAlicita registres citables,
dones localitzables.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LN)
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.

Comparativa de mamografies 2011-2013

Quantes dones que s'havien fet una mamografia durant l'any
2011 lligada al programa de càncer de mama s'han fet una
mamografia l'any 2013?
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Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos per emissió de targeta sanitària 2012

Quina quantia econòmica ha recaptat el Govern de les Illes
Balears per l'emissió de la targeta sanitària durant l'any 2012?
Especificar el nombre de targetes emeses.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos per emissió de targeta sanitària 2013

Quina quantia econòmica ha recaptat el Govern de les Illes
Balears per l'emissió de la targeta sanitària durant l'any 2013?
Especificar el nombre de targetes emeses.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LQ)
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.

Cost elaboració targeta sanitària 2012

Quin és el cost d'elaboració de la targeta sanitària de l'any
2012? Se solAlicita el cost detallat: cost de personal (treballadors
i hores dedicades); material utilitzat, processos informàtics...

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LR)
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.

Cost elaboració targeta sanitària 2013

Quin és el cost d'elaboració de la targeta sanitària de l'any
2013? Se solAlicita el cost detallat: cost de personal (treballadors
i hores dedicades); material utilitzat, processos informàtics...

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LS)
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.

Mestre industrial de Son Espases

El Mestre Industrial de l'Hospital de Son Espases, que
segons resposta a la pregunta 14883 té el títol de Mestre
Industrial, branca electricitat, té altre titulació que homologui a
la titulació d'enginyer tècnic, tal com s'exigeix des de l'any
1987?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LT)
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.

Mestre industrial de Son Espases, II

El Mestre Industrial de l'Hospital de Son Espases a quin
grup professional pertany, A, B o C? I quin complementari de
destí té?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.



8310 BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LU)
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.

Mestres industrials d'hospitals

Quina titulació acadèmica tenen els Mestres Industrials dels
següents hospitals: Son Llàtzer, d'Inca, de Manacor, Mateu
Orfila i Can Misses?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LV)
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 d'incidències comunicades telefònicament a Son
Espases

Com controla la gerència de l'Hospital de Son Espases les
incidències que es registren per telèfon en el CAI?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LX)
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.

Reparacions d'electromedicina

Quina és l'empresa que du a terme les reparacions
d'electromedicina? Quines són les funcions que té
encomanades?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LY)
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.

Helicòpter a Son Espases

Per quin motiu l'Hospital de Son Espases no té senyalitzats
amb balises els punts més alts de l'edifici per facilitar les
maniobres de l'helicòpter que trasllada pacients?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LZ)
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.

Lectura de comptadors de plaques solars de Son Espases

Quina era la lectura del comptador de kilowatts de les
plaques solars a Son Espases el dia 7 d'agost de 2013? Es
demana detall de cada una de les plaques instalAlades.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MA)
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.

Lectura de comptadors de plaques solars de Son Espases II

Quina era la lectura del comptador de kilowatts de les
plaques solars de Son Espases el dia 31 de desembre de 2013?
Es demana detall de cada una de les plaques instalAlades.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MB)
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.

Receptes no finançades emeses pels hospitals públics

Quantes receptes no finançades han emès els hospitals de la
xarxa pública a les persones que no tenen targeta sanitària? Se
solAlicita detall de cada un dels hospitals de la xarxa pública.
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Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MC)
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.

Receptes no finançades emeses pels centres de salut públics

Quantes receptes no finançades han emès els centres de salut
de la xarxa pública a les persones que no tenen targeta sanitària
i són residents de la comunitat autònoma? Se solAlicita detall de
cada una de les àrees de salut.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MD)
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.

Seguiment a dones embarassades sense targeta 2013

A quantes dones embarassades que no tenen targeta sanitària
i són residents a la comunitat autònoma s'ha fet el seguiment
durant l'any 2013? Se solAlicita detall per àrea de salut.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ME)
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.

Seguiment a menors sense targeta 2013

A quants menors d'edat que no tenen targeta sanitària i són
residents a la nostra comunitat autònoma s'ha fet el seguiment
durant l'any 2013? Se solAlicita detall per àrea de salut.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos hospitalaris a residents sense targeta 2013

Quants d'ingressos hospitalaris s'han realitzat durant l'any
2013 als ciutadans que no tenen targeta sanitària de residents a
la comunitat autònoma?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MG)
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.

CIP autonòmiques per a dones embarassades 2013

Quants CIP autonòmics s'han lliurat a dones embarassades
durant l'any 2013?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MH)
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.

CIP autonòmiques per a menors 2013

Quants de CIP autonòmics s'han lliurat a menors d'edat
durant l'any 2013?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MI)
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.

Recaptació per copagament pensionistes 2013

Quina és la quantia recaptada durant l'any 2013 a través del
copagament als pensionistes?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MJ)
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.

Reintegrament per copagament de pensionistes 2013

A 31 de desembre de 2013, quin ha estat el còmput
econòmic total que ha fet la conselleria en concepte de
reintegrament econòmic als pensionistes per motiu del
copagament?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MK)
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.

Reintegrament per copagament de pensionistes 2013 (II)

El darrer reintegrament fet l'any 2013 als pensionistes per
motiu del copagament farmacèutic, a quins mesos corresponen?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ML)
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.

Compra de productes farmacèutics a València

Quin és el motiu pel qual els hospitals de la xarxa pública de
Mallorca compren productes farmacèutics a la Farmàcia Corbi
Coloma Luis Alberto ubicada a València?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MM)
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.

Compra de productes farmacèutics a Barcelona

Quin és el motiu pel qual els hospitals de la xarxa pública de
Mallorca compren productes farmacèutics a la Farmàcia
Carreras GinJaume ubicada a Barcelona?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MN)
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.

Compra dels hospitals públics a la farmàcia PM058

Quin és el motiu pel qual els hospitals de la xarxa pública de
Mallorca coincideixen en la compra de productes farmacèutics
en l'oficina de farmàcia PM058?

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 905/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut
d'Investigació Sanitària. (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 906/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora i remodelació d'instalAlacions portuàries. (Mesa de
30 de gener de 2014).

RGE núm. 918/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 919/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència a Fitur. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 920/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Estratègia RIS 3. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 921/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats
en el Pla de formació contínua per a 2014. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 922/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fons Feader. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 923/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del deute amb institucions. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 924/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposició "La luz de la noche". (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 925/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre ocupació. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 926/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l'atur i els
llaços. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 927/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a crispació i
persecució a l'escola. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 928/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament de l'embotelladora de Coca-Cola. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 929/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultat
de les avaluacions. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 930/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conflictivitat del sector educatiu. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esborrany

de decret que desenvolupa la Llei de símbols. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 932/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a balances fiscals.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 933/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a garantir el dret a decidir de les dones. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

Palma, a 30 de gener de 2014.
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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Institut d'Investigació Sanitària

Com valora el conseller de Salut la posada en marxa de
l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma ubicat a l'Hospital de
Son Espases?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Millora i remodelació d'instalAlacions portuàries

Quines actuacions de millora i remodelació d'instalAlacions
portuàries ha dut a terme recentment Ports de les Illes Balears?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Conveni amb la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears

Quina finalitat té el conveni signat entre la Conselleria de
Família i Serveis Socials i la Plataforma de Voluntariat de les
Illes Balears del passat 5 de desembre?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Assistència a Fitur

Quina valoració fa el conseller de Turisme i Esports de
l'assistència a Fitur?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Estratègia RIS 3

En què consisteix l'estratègia Ris 3 presentada recentment
pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

Novetats en el Pla de formació contínua per a 2014

Quines novetats hi ha en el Pla de formació contínua per a
2014, aprovat en el si del darrer consell de direcció de l'EBAP?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Fons Feader

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'increment aconseguir en el repartiment dels fons Feader
corresponents al Pla de desenvolupament rural per al període
2015-2020?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reducció del deute amb institucions

Quina ha estat la reducció del deute amb institucions del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2013?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Exposició "La luz de la noche"

Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre l'exposició itinerant "La luz de la noche"?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Dades sobre ocupació

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre ocupació que s'han publicat recentment?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

L'atur i els llaços

Com justifica el president que mentre hi ha 134.000
persones aturades a les Illes Balears, la màxima preocupació del
Govern sigui llevar llaços?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Crispació i persecució a l'escola

Quina valoració fa la consellera d'Educació de l'actual clima
de crispació, persecució i esgotament que viuen els equips
directius i els docents a causa, entre d'altres motius, de les
constants i injustificades denúncies i expedients contra la seva
labor?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Tancament de l'embotelladora de Coca-Cola

Creu el Govern que el tancament de l'embotelladora de
Coca-Cola ajuda a la recuperació econòmica que vostès veuen?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Resultats de les avaluacions

Com valora la consellera d'Educació els resultats de les
avaluacions del primer trimestre del curs 2013-2014?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Conflictivitat del sector educatiu

Sra. Consellera d'Educació, no creu vostè que els expedients
disciplinaris als directors de diferents centres estan empitjorant
el conflicte educatiu?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Esborrany de decret que desenvolupa la Llei de símbols

Sr. Vicepresident i conseller de Presidència, creu que
l'esborrany de decret que desenvolupa la Llei de símbols
afavorirà la recerca d'una solució al conflicte educatiu?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Balances fiscals

Sr. Conseller d'Hisenda, troba necessari donar a conèixer les
balances fiscals de les comunitats autònomes?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

Garantir el dret a decidir de les dones

Sr. President, què fa el seu govern per tal de garantir el dret
a decidir de les dones sobre la seva maternitat?

Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 85/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gasoducte entre
Mallorca i Menorca (II), a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 86/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gasoducte entre
Mallorca i Menorca (I), a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 557/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reducció del
nombre de turistes en temporada baixa, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 572/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Ses
Fontanelles, paralització de les obres, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 679/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
a Eivissa, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 720/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suspensió
del TIL, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 721/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret llei
5/2013 (I), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 722/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret llei
5/2013 (II), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 723/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret llei
5/2013 (III), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 30 de gener de 2014).

Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Gasoducte entre Mallorca i Menorca (II)

En cas que el Govern de l'Estat decideixi no executar el
gasoducte entre Mallorca i Menorca, quines actuacions té
previstes emprendre el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 7 de gener de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Gasoducte entre Mallorca i Menorca (I)

Veu factible el Govern de les Illes Balears la construcció del
gasoducte entre Mallorca i Menorca?

Palma, a 7 de gener de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reducció del nombre de turistes en temporada baixa

Com valora el conseller de Turisme la minva de turistes
d'aquesta temporada baixa?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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 oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Ses Fontanelles, paralització de les obres

Què pensa fer el Govern davant la denúncia de delicte
mediambiental per abocaments tòxics a Ses Fontanelles, lligada
a les obres del centre comercial en aquesta zona humida
protegida?

Palma, a 22 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Prospeccions a Eivissa

Quines gestions ha fet el Govern per aturar els projectes de
prospeccions petrolíferes i gasístiques davant les costes
d'Eivissa?

Palma, a 24 de gener de 2014.
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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Suspensió del TIL

Tenia coneixement el Govern de les Illes Balears que el
TSJIB dictaria una interlocutòria acordant la suspensió del TIL
abans del divendres 6 de setembre?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Decret 5/2013 (I)

Quins informes jurídics es confeccionaren per a la redacció
del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s'adopten
determinades mesures urgents en relació amb la implantació,
per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les
llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Decret 5/2013 (II)

Quin personal de nomenament polític va intervenir a la
redacció del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual
s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la
implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament
integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes Balears?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Decret 5/2013 (III)

Qui es va fer càrrec de l'assessoria jurídica per a la
preparació del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual
s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la
implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament
integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes Balears?

Palma, a 21 de gener de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 15568/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació del grau de medicina a les Illes Balears,
amb tramitació d'urgència. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15588/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a referèndum per al dret a l'avortament. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 15603/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a intervencions del Govern d'Espanya en relació amb
la reforma de la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l'embaràs. (Mesa de 30 de
gener de 2014).

RGE núm. 15606/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no a l'indult de l'expresident Jaume Matas, pel procediment
d'urgència. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 724/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als continguts i objectius del Pla forestal de les Illes
Balears. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 727/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de suport a la dependència. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 728/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció del turisme rus. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 729/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a simplificació administrativa i eliminació de duplicitats.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 730/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modernització de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 731/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació i millora de la cartera de serveis sanitaris a
l'Hospital de Formentera. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 803/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova llei de finançament de les comunitats autònomes. (Mesa
de 30 de gener de 2014).

Palma, a 30 de gener de 2014.
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 Ple pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: La Conselleria d'Educació, la
Conselleria de Salut i la UIB han estat treballant els darrers anys
per aconseguir la implementació dels estudis de grau de
medicina. Davant les notícies conegudes per premsa, el Grup
Parlamentari Socialista considera que amb urgència a seu
parlamentària es pugui debatre i definir el posicionament de tots
els grups parlamentaris i dels diputats no adscrits.

Implantació del grau de medicina a les Illes Balears

La Conselleria de Salut té atribuïda la competència de
desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de sanitat i
formació sanitària especialitzada.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats té
atribuïda la competència exclusiva en matèria d’ensenyament
universitari, sense perjudici de l’autonomia universitària, en la
programació i la coordinació del sistema universitari i en el
finançament propi de les universitats.
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La Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució de
dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament
jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior
mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.

El Servei de Salut de les Illes Balears, definit per la Llei
5/2003, de 4 d’abril, com un ens públic, de caràcter autònom,
dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis, al qual se li
confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter
assistencial de les Illes Balears.

La UIB i l’antic Instituto Nacional de la Salud, per a la
utilització de les institucions sanitàries de les Illes Balears, van
iniciar la colAlaboració en la investigació i la docència
universitàries, assumint el compromís de colAlaborar en la
formació d’estudiants en ciències de la salut.

Així doncs, en el marc dels compromisos exposats, un
objectiu compartit és la colAlaboració de la UIB i la conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats amb les institucions
sanitàries de les Illes Balears dirigida a la formació de
professionals sanitaris.

L’any 2007 es va obrir l’oportunitat d’aprovar nous estudis
de grau de medicina a la universitat espanyola.

Les Illes Balears i La Rioja són les úniques comunitats
autònomes que no disposen d’estudis de grau de medicina.

Des de fa uns anys, amb el suport del Govern de les Illes
Balears, amb el suport de tots els grups parlamentaris, les
societats científiques, les organitzacions professionals, el sector
innovador i molts professionals sanitaris, es varen iniciar les
passes per aconseguir els estudis de grau en medicina.

Un fet d’especial rellevància en la sanitat de les Illes Balears
fou la construcció de l’Hospital Universitari Son Espases
(HUSE), que acull activitat assistencial, investigadora i en
formació de professions sanitàries.

La proximitat de l’HUSE amb el campus universitari dóna
gran funcionalitat al projecte d’implantació dels estudis de grau
de Medicina a la UIB.

L’any 2003 es va crear l’Institut Universitari d’Investigació
en Ciències de la Salut (IUNICS) per produir sinèrgies
necessàries en recerca de qualitat en ciències de salut a les Illes
Balears.

De la mateixa manera, el Govern de les Illes Balears va
engegar accions que promouen nous sectors productius com el
biotecnològic. Dins una política de clústers es va impulsar la
creació d’un clúster biotecnològic i biomèdic (BIOIBAL), al
Parc Bit.

L’HUSE compta amb un edifici d’investigació i espais per
docència.

L’anterior legislatura hi havia dos objectius: la creació de
l’Institut d’Investigació Sanitària i la Unitat Docent de
Medicina. Així es va treballar en l’adequació d’espais i
equipament per a investigació i per a la docència del grau de
medicina.

La UIB va elaborar el pla d’estudis que, un cop aprovat pel
Consell de Govern de la UIB, el novembre de 2010, es va
remetre a l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación) per a la seva verificació i es va aprovar
el mes de juny de 2011.

La implantació d’aquests estudis de grau en medicina té
beneficis per a la societat general i per al sistema sanitari
espanyol i de les Illes Balears, beneficis potencials per al
coneixement, beneficis per a la investigació, beneficis per a la
innovació i la transferència al sector econòmic i beneficis per a
la docència i la formació.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant, tot respectant l’autonomia
universitària, per implantar el grau de medicina a la Universitat
de les Illes Balears, amb els consens de totes les forces
polítiques d’aquest parlament en aquesta legislatura.

Palma, a 18 de desembre de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina 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 Ple.

Referèndum per al dret a l'avortament

Dia 20 de desembre de 2013 el Consell de Govern va
aprovar l’avantprojecte de Llei Orgànica de protecció al
concebut, llei que modifica la Llei 2/2010, de salut sexual i
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs.

Aquesta modificació suposa que la dona, davant un embaràs
no desitjat, no el podrà interrompre voluntàriament de forma
lliure i responsable, com fins ara, fins a les 16 setmanes de
gestació.

Aquest avantprojecte substitueix una llei de terminis, que
ens equiparava amb els països europeus amb democràcies més
avançades, per una llei de supòsits, una llei de supòsits
absolutament restringida a:
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- Fins a 12 setmanes en cas de violació.
- Fins a 22 setmanes quan l’embaràs suposi un perill per a la

salut de la dona. En aquest cas serà necessari un informe previ
emès per dos metges especialistes en la patologia que genera el
perill per a la dona i aliens al centre on es practiqui
l’avortament.

- Fins a 22 setmanes en el cas d’anomalies del fetus sempre
que estigui acreditat medicament i suposi un risc psicològic o
físic per a la dona. Serà necessari un informe signat per un
metge i no dos, i un altre sobre el fetus.

La Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i d’interrupció
voluntària de l’embaràs, respectava la moral que cada dona
tenia en relació amb la decisió de l’avortament. L’actual
avantprojecte vol imposar una moral determinada a totes les
dones.

La Llei 2/2010 suposava equiparar-nos a Europa,
l’avantprojecte ens allunya d’Europa i ens aproxima a països
amb escassa tradició democràtica o a països on l’estat i
l'església encara es confonen.

La interrupció de l’embaràs és una conseqüència dels
embarassos no desitjats, i la realitat confirma que el tipus de
normativa no és determinant en el nombre d’avortaments:
l’educació sexual, la política de planificació familiar i les
creences religioses de la població són més determinants. Les
lleis que restringeixen l’accés a l’avortament no fan que es
redueixi, però sí que condueixen les dones a avortar de manera
clandestina amb escasses garanties sanitàries o a haver d’anar
a països veïns.

Des de l’aprovació al Consell de Ministres hi ha hagut un
gran rebuig social i polític. En un estat democràtic, ningú no pot
imposar les seves creences ni la seva moral a un altre.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
el debat de la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’avantprojecte
de Llei Orgànica de protecció al concebut perquè suposa un
retrocés en les drets sexuals i reproductius de les dones.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a paralitzar la tramitació de l’avantprojecte i a celebrar
un referèndum, mitjançant la Llei sobre regulació de les
distintes modalitats de referèndums, perquè sigui la ciutadania
qui pugui expressar si prefereix una llei de terminis o una llei de
supòsit en relació a l’avortament.

 3. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
manera d’evitar avortaments és a través de l’educació sexual i
d’una política pública de planificació familiar.

Palma, a 23 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intencions del Govern d’Espanya en relació amb la reforma de
la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs

Exposició de motius

En el Consell de Ministres de dia 20 de desembre de 2013
el ministre de Justícia va donar a conèixer el denominat Informe
sobre l’Avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de la
vida del concebut i dels drets de la dona embarassada que
retorna al sistema de supòsits en què es basava la Llei de
l’avortament de 1985.

Aquesta serà la reforma anunciada pel Partit Popular de la
Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, que
recull la garantia dels drets fonamentals en l’àmbit de la salut
sexual i reproductiva, regula les condicions de la interrupció
voluntària de l’embaràs i estableix les corresponents obligacions
dels poders públics.

Aquesta llei, que va substituir una regulació que vint-i-cinc
anys endarrere havia suposat un important avanç en la protecció
de les dones, va ser elaborada, debatuda i aprovada des del
consens amb la majoria de grups polítics amb representació
parlamentària i escoltant les recomanacions d’experts juristes i
professionals de la biòtica i la sanitat. A més, va reforçar la
seguretat jurídica en la regulació de la interrupció voluntària de
l’embaràs i va incorporar la jurisprudència del Tribunal
Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans així
com conclusions i recomanacions del Consell d’Estat i
organismes internacionals de Nacions Unides, de l'OMS del
Consell d’Europa i de la Unió Europea.

El Govern de l’Estat ha vingut anunciant en diverses
ocasions una revisió d’aquesta legislació que fa preveure un
important retrocés normatiu, social i ideològic i que torna a
situar les dones espanyoles que vulguin interrompre el seu
embaràs en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de
manera responsable, conscient i lliure sobre la seva sexualitat i
maternitat i afectant la seva seguretat jurídica i la dels
professionals del nostre sistema de salut, així com la garantia en
l’accés a les corresponents prestacions sanitàries.

És per tot això que el Grup Socialista en el Parlament de les
Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears afirma que els poders
públics han de garantir els drets fonamentals de les dones en
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, així com les condicions
de la interrupció voluntària, legal i segura de l’embaràs (IVE).
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2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la
legislació vigent a Espanya en aquest sentit està en consonància
amb les resolucions de Nacions Unides, de l’Organització
Mundial de la Salut, del Consell d’Europa i altres
organitzacions internacionals.

3. El Parlament de les Illes Balears declara que els poders
públics han d’assegurar en el desenvolupament de les seves
polítiques sanitàries, educatives i socials, l’accés en equitat a les
prestacions relacionades amb la salut sexual i reproductiva de
les dones a partir d’una política pública, integral i preventiva.

4. El Parlament de les Illes Balears considera que en relació
amb les IVE s’ha de mantenir una legislació de terminis
combinada amb determinats supòsits d’indicació terapèutica,
d’acord amb les recomanacions expertes i l’aplicació del dret
comparat, que asseguri a les dones l’adopció d’una decisió lliure
i informada en un període concret de la gestació, exercint
l’autodeterminació conscient, sense interferències de tercers,
com ha recollit la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la revisió de la
legislació espanyola vigent sobre salut sexual i reproductiva i
sobre l’exercici lliure i responsable de la interrupció voluntària
de l’embaràs anunciada pel Govern.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a retirar la reforma anunciada i a prescindir de
qualsevol iniciativa que debiliti la seguretat jurídica en la
regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs, així com a
garantir l’accés a la IVE en condicions que assegurin la
protecció i l'eficàcia dels drets de qualsevol dona que solAliciti
aquesta intervenció en el Sistema Nacional de Salut.

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: És urgent un pronunciament de la
màxima institució democràtica envers la corrupció i el possible
abús del dret de l'indult pels polítics corruptes.

No a l’indult de l’expresident Jaume Matas

L’expresident del PP Jaume Mates fou condemnat en
primera instància a 6 anys de presó per diversos delictes,
posteriorment el Tribunal Suprem el va condemnar a 6 mesos
per tràfic d’influències a favor del Sr. Antonio Alemany que
redactava els discursos de l’expresident.

L’expresident va solAlicitar a l’Audiència la suspensió de la
pena o la substitució per una multa.

L'Audiència de Palma finalment va rebutjar suspendre la
pena de 9 mesos i 1 dia de presó que pesa sobre l'expresident del
Govern de les Illes Balears Jaume Matas per tràfic d'influències
en sentència ferma del Tribunal Suprem per la primera peça del
cas Palma Arena jutjada.

L'Audiència també denegà la possibilitat de substituir-la per
una multa, en no constar que Matas "hagi realitzat cap acte ni ha
mostrat interès de reparar o rehabilitar" el mal causat. Subratllà
que la gravetat del fet "no queda penalment satisfeta amb
l'abonament d'una ridícula i minsa multa" proposada per
l'expresident "ni tampoc imposant-ne una altra a discreció del
tribunal". Pel que fa a la negació del delicte per part de Matas,
la Sala assenyalà que es tracta d'una circumstància més per no
atorgar-li el benefici de la suspensió, i és contundent quan diu
que hauria d'haver mantingut "una posició de prudència" abans
d'"exposar públicament que no reconeixia la perpetració del
delicte comès".

La Secció Primera va rebatre que "hagi incorregut en
contradicció" en avaluar una presumpta perillositat per part de
Matas, interpretació que considera "esbiaixada, parcial i
subjectiva" per part del recurrent. Reitera que hi ha perillositat
per "l'entitat dels fets a què va ser condemnat" Matas, les seves
circumstàncies personals i la seva conducta, es tracta d'un
delicte que genera gran rebuig social perquè es va cometre dins
les estructures de poder.

En la interlocutòria, l'Audiència va tenir en compte que
Matas va ser considerat culpable de suborn per un jurat en un
judici. La Sala afegeix que en aquest cas s'ha d'atendre, a més,
l'existència d'altres procediments penals pendents.

El delicte de tràfic d'influències comès per Jaume Matas és
per a la Secció Primera "un atemptat frontal" contra l'estat de
dret, consagrat a l'article 1 de la Constitució Espanyola, "per
part de qui ha estat president de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a qui , precisament per ostentar aquest càrrec, ha
de exigir més imparcialitat, objectivitat ".

L’expresident del PP, lluny d’acceptar les sentències, ha
solAlicitat l’indult al Govern per evitar aquesta condemna.

El rebuig social als delictes de corrupció són cada vegada
més clars i rotunds. Des del Parlament hi ha d’haver una clar
missatge de tolerància zero contra la corrupció i molt més quan
ja hi ha una condemna ferma.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol que denegui la petició d’indult presentada per
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Matas.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
modifiqui la Llei d’indults per tal que s’hi expressi de forma
clara que no podran acollir-se a aquest dret les persones
acusades d’haver comès delictes relacionats amb la corrupció
política.
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Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant el Ple.

Suport als continguts i objectius del Pla forestal de les Illes
Balears

El Govern de les Illes Balears, mitjançant una actuació
gestionada a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, ha elaborat el Pla forestal de les Illes
Balears, un document que ha de servir de referència per
impulsar una política forestal de conservació i gestió actives a
la nostra comunitat autònoma.

Amb aquesta actuació, el Govern compleix el compromís
adquirit pel president de la comunitat autònoma, José Ramón
Bauzá, per redactar aquest pla, atès que les Illes Balears eren
l'única autonomia sense un document d'aquesta naturalesa.

Aquest pla forestal de les Illes Balears ha estat fruit d'un
ample procés de participació social, en el qual més de 375
institucions i ciutadans han intervingut amb sesions conjuntes,
i també s'han celebrat vint-i-quatre reunions amb especialistes
medioambientals i gestors forestals.

El document estableix una estratègia per afrontar, de forma
participada i consensuada, els reptes que suponen la gestió dels
boscos i les superfícies forestals de les Illes Balears amb una
vigència de vint-i-un anys, de forma que abasta els tres pròxims
periodes financers de la Unió Europea: 2014-2020, 2021-2028
i 2029-2035.

Inclou una previsió pressupostària de 185 milions d'euros
per al període 2014-2020, a partir de fons i recursos de
finançament públic -de la Unió Europea, el Govern d'Espanya
i el Govern de la comunitat autònoma- que s'aplica en matèria
forestal.

El Pla comprèn tot l'àmbit forestal de les Illes Balears,
format per 222.000 hectàrees de superfície forestal, que suposen
el 44% del territori insular. També s'ha estudiat amb detall
l'estructura de la propietat forestal de la comunitat autònoma.

Ateses la importància i la repercussió del primer Pla forestal
de les Illes Balears per al manteniment de les zones boscoses,
els ecosistemes i els biòtops, i també amb l'objectiu d'obtenir
rendiments i activitats econòmiques dels boscos, el Grup
Parlamentari Popular presenta aquesta 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
als objectius del Pla forestal de les Illes Balears per fer possible
una conservació i una gestió actives enfront d'una actitud
exclusivament proteccionista que malmet i provoca
l'abandonament dels boscos, a més d'afavorir perills com els
incendis forestals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a impulsar l'execució i
l'aplicació d'aquest pla per aconseguir la reactivació i la
reorganització del sector forestal com a motor de
desenvolupament rural, generació de serveis ambientals,
implantació de noves iniciatives d'economia verda i
l'aprofitament sostenible i posada en valor dels productes
forestals, com la biomassa.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la creació
d'un comitè forestal com a òrgan de coordinació de la política
forestal a les Illes Balears, amb representació del sector, les
administracions i la societat civil.

4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i iniciatives del Govern de les Illes Balears, davant la
Unió Europea i el Govern d'Espanya, dirigides a aconseguir
recursos i fons de finançament públic, tenint en compte la
condició de regió insular, amb els sobrecosts que provoca
aquest fet, que han de ser compensats.

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actuacions de suport a la dependència

L'atenció a la dependència constitueix una política social de
primer ordre en un país com Espanya, en el qual els canvis
demogràfics, sanitaris i socials que s'estan vivint, provoquen un
increment progressiu de la població en situació de dependència.

Tradicionalment eren les famílies les que assumien la cura
de les persones dependents, però els canvis socials i la
incorporació progressiva de la dona al mercat de treball han
introduït nous factors en aquesta situació. És per això que els
poders públics han assumit un important esforç per a l'atenció
al colAlectiu de persones dependents i les seves famílies.

En aquest sentit i de forma particular, els Plans d'acció per
a persones amb discapacitat (2003-2007) i per a persones majors
(2003-2007), van aportar un gran avanç en la protecció de les
persones dependents. De la mateixa manera, l'entrada en vigor,
l'1 de gener de 2007, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
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situació de dependència, va suposar la creació del Sistema per
a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), que
incorpora una sèrie de serveis i prestacions per a l'atenció a les
persones dependents, en funció d'un barem determinat i del
programa individual d'atenció que a aquests efectes es
determini.

L'articulat de la Llei 39/2006 preveu atorgar prestacions de
naturalesa econòmica, únicament quan no sigui possible la
cobertura de les necessitats de la persona dependent mitjançant
algun dels serveis establerts dins el text legal. És a dir, la norma
considera excepcionals les prestacions econòmiques, per sobre
de la finalitat prioritària, que ha de ser facilitar l'accés als
serveis d'atenció a la dependència prevists en el Sistema per a
l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta al Govern Balear a:
• Prioritzar els serveis d'atenció a la dependència com a

preferents, respecte de les ajudes econòmiques als
programes individuals d'atenció, elaborats per als
solAlicitants del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència, en compliment del que es disposa a la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de
dependència.

• Continuar ampliant la cartera de serveis en matèria de
dependència amb la finalitat de poder arribar a un major
nombre d'usuaris.

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del turisme rus

Les Illes Balears són un territori de recursos naturals
limitats, que actualment pateix grans puntes d’afluència de
turistes en època estival que sovint provoquen el colAlapse dels
nostres serveis.

Per això els grans reptes de la nostra comunitat autònoma
són aconseguir, per una banda, que els turistes es distribueixin
equitativament al llarg de l'any i, per l’altra, atreure turistes d'alt
poder adquisitiu. Qualitat vers quantitat.

Respecte de l'alt poder econòmic, entre els mercats amb
aquesta característica cal destacar el turista rus. El seu perfil
correspon al d'una persona que sol viatjar amb tota la família,
que s'allotja en hotels de quatre i cinc estrelles i la despesa
mitjana del qual és fins a un 50% més alta que la de la resta de
mercats, fet que repercuteix favorablement a diversos sectors:
comerç, restauració, oci, esports, cultura, etc.

Per aquest motiu tant el govern nacional com l'autonòmic
s'han fixat com una de les seves prioritats tenir cura i incentivar
el màxim possible aquest tipus de turisme.

L'any passat les autoritats diplomàtiques d'Espanya a
Moscou aconseguiren que es reduís d'un mes a tres dies el temps
màxim de concessió de visats a turistes russos i només a unes
hores si s'acredita la urgència del cas, solucionant així la que
fins llavors era la principal dificultat per avançar en l'arribada
d'aquests turistes-

Per poder valorar en la seva justa mesura la importància
d'aquest assoliment hem de tenir en compte que els nostres
competidors directes, com Turquia o Egipte, no exigeixen cap
tipus de visat, la qual cosa ens situava en desavantatge .

La flexibilització en l'obtenció del visat ja ha donat els seus
fruits. Segons dades de Turespaña, si fa tres anys se'n van
emetre un total de 442.000, fins el novembre de 2013 se n’han
emès més d'un milió.

Espanya s'ha situat com el tercer país preferit per viatjar pels
russos i Balears s'està consolidant com a destinació. Les nostres
illes són actualment, després de Catalunya, la segona destinació
espanyola més visitada pels turistes russos.

Les dades ens indiquen que aquest any s'han incrementat en
un 27% el nombre de turistes russos que ha arribat a Balears.

Es per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al Govern de Espanya i al Govern de les Illes Balears pel seu
desenvolupament de polítiques en matèria de turisme,
promocionant la nostra destinació a països emergents com
Rússia i agilitant la tramitació dels visats russos, mesures que
han donat lloc enguany a un increment del 27% de turistes
d’aquesta nacionalitat que han visitat les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a continuar treballant
per facilitar i agilitar els tràmits necessaris per a l’accés dels
turistes al nostre país, així com continuar promocionant la
destinació d’Espanya i les Illes Balears en mercats emergents de
gran potencial.

Palma, a 24 de gener de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Simplificació administrativa i eliminació de duplicitats

El Partit Popular de les Illes Balears es presentà a les
darreres eleccions autonòmiques amb la proposta clara de
redefinir i simplificar l’administració pública, per tal que
aquesta s’ajustés a la realitat actual, fent una anàlisi profunda de
les funcions i tasques que aquesta ha de desenvolupar, evitant
una burocràcia inútil, d'aconseguir la eliminació de duplicitats
i la possibilitat de fer una important reducció de la despesa
pública, per assolir un dels altres compromisos electorals, com
és el de la contenció del dèficit públic.

Per això des del Govern de les Illes Balears s’ha impulsat un
pacte d’austeritat per tal d'involucrar la resta d’ens públics, en
el qual s’han fet estudis pressupostaris per concretar quines
actuacions d’ajust econòmic s’han pogut aplicar en els
pressuposts i quines mesures de redimensió han estat viables.

En aquest sentit el Govern de les Illes Balears ha posat en
marxa una sèrie de mesures de racionalització administrativa
que han suposat un estalvi de més de 228 milions d’euros per a
la comunitat autònoma, aconseguint una administració pública
més assequible, amb menys nombre d’alts càrrecs i amb una
jornada laboral més flexible per a l’empleat públic, amb la qual
s’aposta decididament per la conciliació familiar i laboral.

S’ha produït la reducció de 2.891 treballadors públics entre
juliol de 2011 i juliol de 2013, que ha anat acompanyada de
mesures de redistribució del personal amb l’objectiu
d’optimitzar recursos i guanyar eficàcia.

Cal destacar que a l’informe de la Comissió Virtual per a la
Reforma de les Administracions Públiques (CORA), elaborat
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es
contenen les polítiques necessàries per a la reducció de
l’administració pública i per aconseguir que aquesta sigui més
eficient i austera, racionalitzant procediments i estructures. S’ha
de recordar que a la darrera Conferència de presidents de
comunitats autònomes es va acordar l’elaboració d’un programa
de racionalització administrativa per eliminar traves
burocràtiques, simplificar normativa i procediments i evitar
duplicitats.

Una vegada ja realitzada una important remodelació de
l’estructura de la nostra administració pública, és convenient
desenvolupar una segona fase que consisteixi en l’eliminació de
duplicitats en la mateixa línea que ho està fent el Govern de
l’Estat.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que continuï desenvolupant mesures per a la
simplificació administrativa, amb les quals s’aposti per una
administració més propera i eficaç per al ciutadà.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que adopti les mesures necessàries per tal
d’aconseguir l’eliminació de duplicitats de manera coordinada
amb les tasques posades en marxa pel Govern de l’Estat.

Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Modernització de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears

Les administracions públiques han d’assegurar un marc
normatiu estable i adaptat a les necessitats de les nostres
empreses i dels ciutadans, amb el qual es pugui millorar la
competitivitat dels nostres sectors productius i simplificar les
seves relacions amb les diferents administracions públiques.

Cada vegada més els ciutadans demanan una administració
eficaç, moderna, amb seguretat jurídica i claredat en els serveis,
estalvi de temps i menys paperassa per complimentar. Això és
possible mitjançant l’elaboració dels procediments
administratius comuns entre les administracions que
simplifiquin els tràmits administratius i agilitin la gestió
ciutadana, acompanyada de mesures com la unificació de bases
de dades administratives, la priorització de les noves tecnologies
en la comunicació i l’establiment de criteris objectius de qualitat
avaluables en la prestació del servei públic.

En aquesta línea, el Govern de les Illes Balears ha dut a
terme una sèrie d’actuacions per avançar en modernització
administrativa i intercanvi d’informació telemàtica, per a la
posada en marxa de la plataforma PINBAL (Plataforma
d’Interoperabilitat de les Balears, dissenyada per la Direcció
General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic).
D’aquesta manera es mantenen reunions contínues entre la
Conselleria d’Administracions Públiques i la resta d’institucions
públiques amb responsabilitats administratives per assolir els
objectius de modernització.

La interoperabilitat assegura l’accés a les dades directament
per part de les administracions, de manera que els ciutadans que
hagin presentat una determinada documentació davant un òrgan
de gestió no l’hauran de tornar a aportar quan es relacionin amb
una altra administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
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Cal destacar que el Conveni de colAlaboració en matèria
d’interoperabilitat telemàtica el varen signar el Govern de les
Illes Balears, els quatre consells insulars, l’Ajuntament de
Palma i 31 ajuntaments de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Popular, presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que continuï adoptant mesures per assolir els
objectius de la modernització de l’Administració i la
simplificació administrativa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la resta
d’institucions amb responsabilitats administratives que
s’adhereixi a les actuacions desenvolupades pel Govern de les
Illes Balears per tal de tenir una administració pública més
modernitzada, més simplificada i més eficient en les seves
tramitacions.

Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ampliació i millora de la cartera de serveis sanitaris a l’Hospital
de Formentera

Des del mes de febrer de 2007, l’illa de Formentera compta
amb centre hospitalari propi, una infraestructura que forma part
dels procés de modernització integral de la xarxa sanitària de les
Illes Balears i que garanteix la prestació dels serveis sanitaris de
cobertura pública a tota la ciutadania de la pitiüsa menor, tant
els d’atenció primària com els hospitalaris. Concretament,
aquest centre està gestionat i coordinat per l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, presta atenció a una població de
referència superior als 9.000 habitants i assisteix als pacients en
diferents nivells: urgències, consultes externes, hospitalització,
hospital de dia, proves diagnòstiques i tractaments.

La construcció i la posada en funcionament d’aquest centre
hospitalari a Formentera, sens dubte, suposà una fita històrica
en pro de la salut, el benestar i la qualitat de vida dels habitants
de l’illa, que abans només comptaven amb uns serveis d’atenció
primària i havien de desplaçar-se sempre a Eivissa o a altres
indrets per rebre assistència especialitzada o hospitalària.

Aquesta legislatura, el Govern i l’Ibsalut estan fent esforços
notables per incrementar els serveis sanitaris de les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. L’interés a millorar la
qualitat assistencial a les illes menors s’ha mostrat amb
iniciatives com el nou servei de radioteràpia oncològica a
Eivissa i a Menorca, l’increment de desplaçaments
d’especialistes de l’Hospital de Son Espases cap a les altres
illes, l’infermera d’enllaç per als pacients desplaçats d’Evissa i
Formentera i , per suposat, l’obertura imminent del nou hospital
Can Misses.

Òbviament totes les mesures positives que s’implementen a
Eivissa tenen també uns efectes positius sobre els habitants de
Formentera, ja que això permet generar nous serveis en aquesta
illa i estalvia dobles desplaçaments als seus ciutadans, quan
ineludiblement han de sortir per rebre assistència. Destacam el
nou servei de consultes de cardiologia d’alta resolució que ve
funcionant des del mes d’abril de 2013 i que quinzenalment
ofereix consultes que permeten que els pacients de Formentera
tenguin la visita amb l’especialista i es facin les exploracions
complementaries en un mateix dia, estalviant així ingressos
hospitalaris i reduint les llistes d’espera.

El Grup Parlamentari Popular valora positivament aquesta
sensibilitat del Govern de les Illes Balears cap a les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera i solAlicita que l’Ibsalut
continuï realitzant aquest esforç de potenciar uns serveis
sanitaris de qualitat a les illes menors, especialment a l’illa de
Formentera que pateix els efectes de la insularitat de forma
agreujada.

Per tot l’exposat, es presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que continuï treballant en l’ampliació i la millora
de la cartera de serveis de l’Hospital de Formentera, per tal de
disminuir la necessitat dels ciutadans de l’illa d’haver-se de
desplaçar fora per rebre una determinada assistència sanitària.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova llei de finançament de les comunitats autònomes

El passat dia 22 de gener de 2014 es va constituir el Grup de
Treball del Comitè Tècnic Permanent d’Avaluació, encarregat
de l’elaboració d’un informe global sobre l’anàlisi dels efectes
de l’aplicació del Sistema de Finançament actual. El document
definitiu serà, sense cap dubte, de gran importància a l’hora
d’impulsar la reforma de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, de
finançament de les comunitats autònomes.
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El passat 24 de gener el ministre Cristóbal Montoro va
declarar que el proper mes de març es publicaran els comptes
públics regionalitzats, pels quals es coneixeran les diferències
entre les distintes comunitats autònomes en el finançament dels
serveis públics que reben els ciutadans.

Per altra banda, el Govern de les Illes Balears està liderant
la configuració d’aliances amb altres comunitats autònomes,
com és el cas de València i Múrcia, per tal de fer un front comú
a l’hora de les negociacions per un nou sistema de finançament.

En aquest sentit, hem de destacar l’esforç del Govern de les
Illes Balears i, en especial, del seu president, en tot el que es
refereix a la reivindicació d’una reforma del sistema de
finançament autonòmic, qüestió que ha liderat dintre del Consell
de Política Fiscal i Financera, en reunions amb el Govern
central i entre la resta de comunitats autònomes. Aquesta
reivindicació ha obtingut una positiva resposta per part del
Govern central i el seu compromís per tal que aquesta reforma
de l’actual model de finançament es produeixi dins l’any 2014.

Tot i que el model de finançament de 2009 va suposar una
millora respecte del de 2001, encara així les Illes Balears
ocupen els darrers llocs de l’Estat pel que fa al finançament per
càpita i és, juntament amb Madrid, una de les dues úniques
comunitats aportadores netes al sistema. El sistema actual no
preserva el principi d’ordinalitat i no acompleix amb l’objectiu
de finançar de forma equitativa els serveis públics, donat que
Balears és la darrera comunitat en despesa per càpita en sanitat
i la penúltima en educació.

Tampoc no equilibra, l’actual model, el dèficit històric en
inversió pública de l’Estat a les Illes Balears. Estudis com el del
BBVA determinen que, mentre la resta de comunitats ha anat
confluint cap a la mitjana quant a inversió pública, Balears és
l’única comunitat que no s’ha apropat a aquesta mitjana.

En definitiva, el model de finançament fruit de la Llei
22/2009 és un sistema injust amb Balears, un model poc
transparent, massa complex i que no s’adapta als cicles
econòmics.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per tal que faci tots els esforços
oportuns per aconseguir una millora substancial en el
finançament de la nostra comunitat autònoma, de forma que
Balears arribi a un finançament per càpita que estigui, com a
mínim, a la mitjana nacional.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que el nou model de finançament de les comunitats autònomes
que s’aprovi tengui efectes retroactius des de dia 1 de gener de
2014.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que la reforma del sistema de finançament autonòmic suposi
una millora en la capacitat normativa de les comunitats
autònomes a fi de donar més seguretat als ingressos, sense que
aquests depenguin de lliuraments a compte o de futures
liquidacions que no s'ajusten als cicles de les economies
autonòmiques.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que la reforma del sistema de finançament autonòmic suposi
una major descentralització dels ingressos en correlació amb la
descentralització ja existent de les despeses, de forma que es
puguin cobrir de forma correcta i homogènia amb la resta de la
nació, els costs de la prestació dels serveis públics essencials.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que la reforma del sistema de finançament autonòmic respecti
el principi d’ordinalitat, així com també el principi de
solidaritat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer públics, tal i com ja ha anunciat, els comptes públics
regionalitzats, amb l’objectiu que la reforma del sistema de
finançament autonòmic asseguri el finançament en condicions
d’igualtat entre totes les comunitats autònomes dels serveis
fonamentals de sanitat, educació i benestar social.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 15542/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a concertació de programes comunitaris i preventius, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15543/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a adequada gestió de la renda mínima d'inserció, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15600/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria del Comitè de salut laboral, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 15601/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a celebració del centenari de la mort de l'arxiduc Lluís
Salvador d'Àustria, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 30 de gener de 2014).
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RGE núm. 15602/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de suport educatiu amb ASPANOB, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 97/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a "concertines" a les tanques de Ceuta i Melilla, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 122/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria d'ajuts per a llibres de text, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 321/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació
sobre salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l'embaràs, amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 390/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
la gratuïtat dels llibres de text, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 391/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
garantir l'autonomia dels consells escolars insulars i
municipals, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 392/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 396/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comerç just, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 397/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dragatge del Port de Maó amb garanties
mediambientals i per a la salut pública, amb tramitació davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 398/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pobresa energètica, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 399/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació del dret a l'assistència sanitària per als
ciutadans espanyols emigrants, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 443/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
rebuig a l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 494/14, del Grup Parlamentari Socialista,
contra el Projecte de llei de seguretat privada, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 632/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i adhesió a l'estratègia d'emprenedoria i ocupació
jove 2013-2016, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 30 de gener de
2014).

RGE núm. 677/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sistema tarifat integrat, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 678/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
lluitar contra la pobresa energètica, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 725/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al procés de participació per a la redacció dels plans
de gestió de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 726/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla integral de suport a les famílies, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 30
de gener de 2014).

RGE núm. 732/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació i regulació d'una borsa general de treball per cobrir
les vacants temporals dels treballadors del Servei de Salut de
les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
redistribució de la compra de productes farmacèutics, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 30 de gener
de 2014).

RGE núm. 792/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Balears diu no a les prospeccions petrolieres, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 30 de gener de 2014).

Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Concertació programes comunitaris i preventius

El passat mes de desembre es va aprovar en el Parlament de
les Illes Balears la modificació de la Llei 4/2009, de serveis
socials de les Illes Balears, amb l’objectiu de facilitar la
concertació de prestacions tècniques i tecnològiques.
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Aquesta modificació facilitava la concertació amb les
entitats mercantils i amb les entitats sense ànim de lucre. En el
debat parlamentari, tots els grups vàrem coincidir a remarcar la
importància del tercer sector i les preferències per a la
concertació amb aquest. El tercer sector està representat
habitualment per associacions i federacions de ciutadans i
ciutadanes afectats per la problemàtica social que tracta
l’associació, persones amb discapacitat i amb diagnòstic de salut
mental.

A les Illes Balears des de l’any 2002 es té concertada tota
una sèrie de serveis amb el tercer sector d’entitats que treballen
amb les persones amb discapacitat intelAlectual tals com
residències, centres de dia, habitatge tutelat…. El primer any de
la concertació es va fer amb la totalitat de serveis presents a la
comunitat autònoma. Aquesta modificació de la Llei de serveis
socials permetrà la continuïtat i l'ampliació d’aquests serveis
després que durant els anys 2011, 2012 i 2013 no es creés cap
nova plaça de cap tipus de servei.

L’any 2005 es varen concertar programes com l’oci, la
tutela, l'atenció primerenca per a persones amb discapacitat
intelAlectual. Si bé aquesta concertació no es va fer amb la
totalitat de les entitats que realitzaven aquests serveis, sí que es
va concertar amb un nombre important. Però es varen crear
greuges comparatius i una dualitat de finançament entre les
entitats per part del Govern.

Tanmateix aquests programes l’any 2012 varen tornar a la
modalitat de subvenció per a totes les entitats. El sistema de
finançament mitjançant subvenció no garanteix la continuïtat
dels programes. Amb la nova modificació de la Llei de serveis
socials es podrà tornar a la modalitat de concertació i poder
acollir a la totalitat de les entitats.

Aquests programes comunitaris d’oci, temps lliure, tutela …
o preventius com el d’atenció precoç, són tan necessaris com els
serveis actualment concertats, i ho son perquè faciliten la
prevenció, la integració social i el descans de les famílies.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, durant el primer trimestre de l’any 2014, convoqui
una mesa amb totes les entitats del tercer sector que ofereixen
de forma permanent programes d’oci, de temps lliure, d’atenció
primerenca i altres programes comunitaris i preventius al
colAlectiu de persones amb discapacitat, perquè arribin a un
acord per poder passar del sistema de subvencions al sistema de
concertació de prestacions.

Palma, a 18 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Adequada gestió de la Renda Mínima d’Inserció

El darrers anys el Consell de Mallorca no concedeix la
Renda Bàsic d’Inserció (RMI) a aquelles persones estrangeres
que no tenen Numero d’Identificació Fiscal (NIE). Ho fan
argumentat que la Llei 58/2003, relativa als principis i normes
jurídiques generals del sistema tributari espanyol, d’aplicació a
totes les administracions tributàries. La RMI no és cap tribut, i
per tant, no pot estar sotmesa a aquesta llei.

És una prestació econòmica per a aquelles persones o
famílies que no tenen garantit un mínim de subsistència. Hi ha
molts de ciutadans que no poden accedir al NIE i estan en una
situació de greu desprotecció social i econòmica.

La demanda d’un NIE és un requisit que no consta com a tal
en el decret regulador de la concessió de la RMI.

El que pot ser sigui raonable és l’exigència d’un compte
bancari per fer l’ingrés corresponent. Per obrir el compte no és
necessari el NIE, és suficient la tinença de passaport.

Per totes aquestes raons el Grup Parlamentari MÉS proposa
a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que recordi als consells insulars que es pot
concedir RMI sense necessitat de tenir el NIE.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les modificacions reglamentàries necessàries
per tal que quedi clarament establert que les persones que
puguin acreditar situació de necessitat i tenguin obert un compte
bancari pugin ser perceptores de la renda bàsica sense
l’exigència del NIE.

Palma, a 18 de desembre de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha
provocat un alt grau de tensió en el sector educatiu a causa de
les retallades indiscriminades, la no-contractació d’un milenar
d’interins des d’inicis de la legislatura, la baixada del poder
adquisitiu del professorat, l’augment d’hores lectives efectives
de classe, la desaparició dels incentius als caps de departament
i tutors, l’augment de les ràtios en les aules, etc., a més de la
imposició d’una normativa sense consensuar amb la comunitat
educativa, de la qual destaca el Decret de tractament integrat de
llengües i la seva gestió, que van desembocar en una vaga
indefinida a principi de curs i a diverses manifestacions
reivindicatives per part del professorat que va ser estalonada
també pels progenitors.

Aquesta tensió, a la qual s’ha afegit l’aplicació precipitada
i sense els recursos necessaris del TIL, que ha provocat els
expedients disciplinaris de tres directors d’instituts de
secundària de Maó i la dimissió de més de deu equips directius
de centres, així com també la d’alguns alts càrrecs de la
Conselleria, pot estar repercutint molt negativament en la salut
dels docents que es veuen sotmesos a pressions laborals difícils
de superar.

Entre aquestes pressions podem citar donar classes en anglès
de matèries no lingüístiques per a les quals no tenen la
preparació suficient, mesures coercitives per part de la
conselleria en contra de la llibertat d’expressió i de càtedra, un
evident menyspreu de la seva feina i la nulAla atenció a les seves
reivindicacions.

Aquesta situació pot provocar un risc laboral per als
treballadors docents i donar lloc a un important nombre de
baixes per malaltia per depressió o pel que es coneix com a
“burnout” o síndrome del funcionari cremat, tal com han
denunciat ja alguns sindicats.

L’article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, sobre els comitès de seguretat i
salut diu que aquests són òrgans paritaris i colAlegiats de
participació destinats a la consulta regular i periòdica de les
actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos.

El punt 3 del mateix article diu que el Comitè de Seguretat
i Salut se reunirà trimestralment i sempre que ho solAliciti
alguna de les representacions en aquest òrgan, i Comissions
Obreres de les Illes Balears ho va solAlicitar dia 27 de novembre
a casdascuna de les delegacions d’Educació de les Illes.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar immediatament el Comitè de Seguretat i
Salut a cadascuna de les illes, per avaluar els riscos psicosocials
que estan patint els treballadors de la docència en la nostra
comunitat autònoma en l’actual situació i planificar accions
preventives.

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i
sempre que ho solAliciti alguna de les seves representacions. El
comitè adoptarà les seves pròpies normes de funcionament.

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Celebració del centenari de la mort de l’Arxiduc Lluís Salvador
d’Àustria

Exposició de motius

L’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria és un personatge
d’important rellevància en la historia cultural de les Illes
Balears. Malgrat va visitar les Illes Balears a partir de 1867 com
a turista, després es va vincular durant molt de temps a
l’arxipèlag comprant propietats i residint a Mallorca i visitant
assíduament les altres illes.

Les descripcions que fa l’Arxiduc de cadascun dels paratges
de les illes i també de la seva història, de la seva riquesa natural
i dels seus costums, oficis, indumentària, etc., són valuosíssimes
per conèixer avui en dia el món en què es movien els nostres
avantpassats del finals del segle XIX i segle XX.

La importància del pas de l’Arxiduc Lluís Salvador
d’Àustria per les Illes Balears radica en la publicació de les
seves observacions i descripcions en obres que encara són de
l’interès científic per als investigadors i també són interessants
obres de divulgació, entre les quals destaca el molt conegut Die
Balearem. També radica que són totes les illes de arxipèlag que
es veuen reflectides i representades per igual en les obres
escrites d’aquest erudit.

L’any 2015 es complirà el centenari de la mort de l’Arxiduc
Lluís Salvador d’Àustria, i l’Associació Amics de l’Arxiduc
està preparant ja els actes de celebració de l’efemèride,
celebració en què també haurien de participar totes les
administracions de les Illes Balears.

És per aquest motiu que el Grup Socialista de les Illes
Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adherir-se als actes de celebració que prepara
l’Associació d’Amics de l’Arxiduc per commemorar el
centenari de la mort de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar l’any 2015 any de l’Arxiduc Lluís
Salvador per fer difusió d’aquesta figura i de la seva obra, sobre
tot aquella que fa referència al nostre arxipèlag.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar amb la resta d’administracions
públiques de les Illes Balears els actes de celebració del
centenari de la mort de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
perquè aquesta commemoració es faci extensiva a tots els
pobles i ciutats de les nostres illes.

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Conveni suport educatiu amb ASPANOB

Exposició de motius

L’Associació ASPANOB té entre els seus objectius donar
atenció i suport als fillets i filletes malalts de càncer i a les seves
famílies des de fa ja més de 25 anys. La seva activitat cobra una
especial importància quan els malalts s’han de desplaçar fora de
la seva illa d’origen a causa d’intervencions quirúrgiques, per
rebre tractament o per revisions, per un temps que a vegades
s’allarga provocant situacions d’important vulnerabilitat
personal i familiar.

Un dels programes que té en marxa ASPANOB és donar
suport escolar als fillets i filletes malalts i també als seus
germans que també es veuen trastocats en les seves vides i
rutines diàries i no poden anar a l’escola o que, a causa de la
seva malaltia, no és convenient que ho facin.

Els anys 2007 a 2011, ambdós inclosos, la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears havia
signat uns convenis amb l’Associació per facilitar aquesta tasca,
però des que el Partit Popular és al Govern de la comunitat
autònoma aquesta colAlaboració s’ha interromput. Aquesta
colAlaboració era de 18.000 i.

La Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de els Illes Balears de dia 17 de maig de 2012 va
aprovar per unanimitat instar el Govern de les Illes Balears a
mantenir els ajuts a ASPANOB en els pressuposts d’aquell any
i els següents perquè pogués continuar amb la important tasca
d’acompanyament, assessorament i logística de les famílies amb
menors malalts de càncer, però aquesta iniciativa no va tenir els
efectes previstos.

Actualment aquesta entitat està passant per moments molt
delicats econòmicament pels endarreriments de totes les
administracions públiques en les convocatòries i també en els
pagaments dels ajuts que poden comprometre la seva existència.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar un conveni de colAlaboració amb
l’Associació ASPANOB per a tasques de suport educatiu a
l’alumnat malalt de càncer i als seus germans i germanes de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta novament al
Govern de les Illes Balears a posar-se al dia en el pagament de
les subvencions i dels ajuts concedits a l’Associació ASPANOB
abans del mes d’abril de 2014.

Palma, a 30 de desembre de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Concertines a les tanques de Ceuta i Melilla

Davant la instalAlació per part del Govern de l’Estat de les
denominades concertines a les tanques de Ceuta i Melilla com
a mètode dissuasori d’entrar a l’Estat espanyol a persones que
estan en una situació desesperada, significa una passa enrere en
la protecció dels drets humans de les persones i demostra
l’adopció de mesures insensibles al patiment de les persones.

La instalAlació d’aquests sistemes de contenció pot generar
greus lesions, incloent la mort, d’aquells que fugen de conflictes
armats, d’aquells que cerquen la protecció front persecucions de
tot tipus, o simplement aspiren a una vida millor.

Aquest sistema ja va ser retirat el 2007 pel Ministeri de
l’Interior a causa de les terribles conseqüències que el seu ús
generava, ja que es va poder evidenciar la gravetat de les lesions
que produïen a les persones que intentaven botar la tanca.
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El Grup Parlamentari Socialista considera que aquesta
mesura representa una vulneració dels drets humans i és per
aquest motiu que presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ús per part del
Govern de l’Estat de l’anomenada concertina dels reixats
frontereres instalAlades a Ceuta i Melilla.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar immediatament l’anomenada concertina dels reixats
frontereres instalAlades a Ceuta i Melilla.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reiterar el seu compromís de treballar en favor
dels drets humans de totes les persones sense cap tipus
d’excepció.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, com a conseqüència de l’anterior punt, instar el
Govern de l’Estat a retirar, tal i com ho va fer a l’any 2007, la
concertina amb els ganivets del reixat de Melilla.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posicionar-se en el mateix sentit i a solAlicitar al
Govern de l’Estat la retirada de l’esmentada concertina.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió de
Drets Humans del Parlament Europeu que visiti Melilla i
prengui postura sobre la concertina de la tanca de Melilla.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a trametre aquesta proposició no de llei al Govern
de l’Estat i a la Comissió de Drets Humans del Parlament
Europeu.

Palma, a 8 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convocatòria d’ajuts per a llibres de text

Exposició de motius

Perquè l’educació obligatòria realment sigui gratuïta, els
llibres de text i el material escolar també ho haurien de ser com
a eines imprescindibles que són per a l’aprenentatge.

Des de fa uns anys, i tendent al compliment de la premissa
anterior, tant les comunitats autònomes com l’Estat tenen
establertes línies d’ajuts, que en el cas de les comunitats
autònomes tant podien ser beques, com xecs amb una quantitat

per a tothom igual, o un sistema de reutilització i intercanvi i,
fins i tot, la combinació d’algunes d’elles. Pel que pertoca a
l’Estat es van articular convenis de colAlaboració amb les
comunitats autònomes de caràcter econòmic.

En el cas de la nostra comunitat autònoma en l’anterior
legislatura es va apostar pel reciclatge i el préstec de llibres
combinat amb beques, però a partir del curs 2011-2012 l’actitud
de la conselleria no ha estat clara: s’ha endarrerit molt el
pagament a les escoles de l’avançament en la compra de llibres
de text, i l’any que s’han convocat beques, aquestes han estat
d’un any per a l’anterior, cosa que impedeix als progenitors fer
una previsió de despeses a principis de curs.

Les retallades de l’Estat en aquesta matèria també han estat
molt importants aquests darrers anys. A tall d’exemple direm
que l’any 2012 el Govern de les Illes Balears va signar un
conveni amb el Ministeri d’Educació de 1.265.576 i , l’any
2013 un altre de 712.666 i i per a aquest any es preveuen
366.549 i. Això representa un descens del 48% d’aquest any en
relació amb el passat.

A aquesta circumstància hem d’afegir que ha pujat l’IVA
per a l’adquisició de material escolar i que l’entrada en vigor de
la LOMQE i del TIL en el nostre cas, obliga a editar nous texts
escolars.

Tot això en un context de forta crisi econòmica per a les
famílies que dificulta la igualtat d’oportunitats en matèria
educativa. És per aquest motiu que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la disminució de
la partida econòmica destinada a beques de llibres i material
didàctic i informàtic en els pressuposts generals de l’Estat per
a l’any 2014.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la partida de
366.549 i destinada a les Illes Balears per part del Ministeri
d’Educació és clarament insuficient per cobrir les necessitats
d’adquisició de llibres, material didàctic i informàtic necessari
per al seu aprenentatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar amb el Ministeri d’Educació els
criteris de distribució aprovats per al desenvolupament del
programa destinat al finançament de llibres de text i el material
didàctic i informàtic en els nivells obligatoris de l’ensenyament
per la Conferència Sectorial d’Educació de dia 29 de novembre
de 2013 i exigir una aportació que almanco sigui igual a la de
l’any 2013.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar les beques per a l’adquisició de llibres
de text de manera puntual a l’inici de cada curs escolar.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reiniciar el programa de reutilització de llibres de
text amb els centres escolars.
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6. El parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar als centres escolars les quantitats
endarrerides d’altres anys relatives al programa de reutilització
de llibres de text.

Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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.

Avantprojecte de llei de modificació de la legislació sobre salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs

La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, recull
la garantia dels drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual
i reproductiva, regula les condicions de les interrupcions
voluntàries de l’embaràs i estableix les corresponents
obligacions dels poders públics.

La Llei 2/2010, al seu text, declara el dret de totes les
persones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida
sexual i reproductiva, sense més límits que els derivats del
respecte als drets de les altres persones i a l’ordre públic garantit
per la Constitució i les lleis, i així es reconeix el dret a la
maternitat lliurement decidida, el que implica no només
reconèixer a les dones la capacitat de decisió sobre el seu
embaràs, sinó també que aquesta decisió, conscient i
responsable, sigui respectada.

La llei, que va substituir una regulació que fa 25 anys havia
suposat un avanç en la protecció de les dones, fou elaborada,
debatuda i aprovada des del consens amb la gran majoria dels
grups polítics amb representació parlamentària, després del
treball en seu parlamentària d’una subcomissió dins la Comissió
d’Igualtat en la qual varen participar uns trenta experts i on es
varen tenir en compte les recomanacions d’experts juristes i
professionals de la bioètica i de la sanitat. A més, es va reforçar
la seguretat jurídica en la regulació de la interrupció voluntària
de l’embaràs i es va incorporar la jurisprudència del Tribunal
Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans així
com diferents declaracions, en forma de conclusions i
recomanacions, del Consell d’Estat i organismes internacionals
de Nacions Unides, de l’Organització Mundial de la Salut, del
Consell d’Europa i de la Unió Europea.

El Govern d’Espanya ha anunciat una revisió d’aquesta
legislació que representaria un extraordinari retrocés normatiu,
social i ideològic i tornaria a situar les dones espanyoles en la
clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir responsable,
conscient i lliurement sobre la seva sexualitat i maternitat, i
afectant la seva seguretat jurídica i la dels professionals sanitaris
del sistema nacional de salut, així com la garantia en l’accés a
les corresponents prestacions sanitàries.

En aquest sentit, el 20 de desembre de 2013 es va presentar
al Consell de Ministres un avantprojecte de Llei orgànica i que
el seu contingut ha confirmat, i desgraciadament ha superat les
pitjors presumpcions respecte dels seus efectes negatius sobre
la llibertat i els drets de les dones.

Amb l’Avantprojecte aprovat pel Govern d’Espanya se
suprimeix el dret de les dones a interrompre el seu embaràs dins
les primeres catorze setmanes, i es considera com delicte
despenalitzat només en els supòsits de violació i “greu perill per
a la vida o la salut” de la dona, privant a aquesta del seu dret a
decidir sobre la seva maternitat. Se suprimeix també, per tant,
el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles
amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs des
dels anys vuitanta del segle passat.

Aquesta norma no només suposarà un greu retrocés de més
de trenta anys per a la legislació espanyola en aquest àmbit, i
l'incompliment de compromisos internacionals en matèria de
drets sexuals i reproductius i de llibertat de les dones a decidir
sobre la seva maternitat, sinó que situaria a Espanya com una
excepció en tota Europa, on cap país no havia legislat cap
endarrere en aquesta matèria, mentre que les dones espanyoles
sofriran aquest retrocés després d’una llei de les més avançades,
més segura, amb majors efectes en la prevenció d’embarassos
no desitjats i que havia aconseguit reduir el nombre
d’avortaments en el darrer any.

Aquesta proposta de normativa ha provocat un enorme
rebuig social de la ciutadania espanyola i europea, de les
organitzacions socials, professionals i de les dones, i a més ha
motivat l’aparició de declaracions de membres del Partit
Popular, incloses les de dones que ocupen càrrecs públics,
discrepant del seu contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de
comunicació de l’estranger, on només ha rebut la felicitació de
formacions polítiques d’extrema dreta d’altres països.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a retirar immediatament i a no continuar la
tramitació de l’Avantprojecte de Llei Orgànica que pretén
revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs
d’acord amb la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs, en el sistema sanitari
públic.

Palma, a 13 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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.

Sobre la gratuïtat dels llibres de text

Segons la resolució publicada dia 7 de gener de 2014 al
Boletín Oficial del Estado, l'import per al programa de
finançament dels llibres de text i material didàctic en els nivells
obligatoris de l'ensenyament, a escala estatal, pateix una
disminució del 39,5% i passa dels 30.705.665 euros de 2012 als
18.559.610 de 2013. Aquesta decisió ha afectat molt
directament i especial els ajuts per a llibres de text que
concedeix el Ministeri d'Educació a les Illes Balears, que s'han
retallat un 48,5% per a 2013, passant dels 712.666 euros de
2012 als 366.549 de 2013. El crèdit que es concedeix s'ha de
destinar necessàriament a l'adquisició de llibres de text i
material didàctic en els cicles de Primària i Secundària fins a 31
de desembre de 2014.

L'objectiu d'aquest programa, com s'explica a l'exposició de
motius de la convocatòria, és el “d'afavorir els principis
d'equitat i igualtat per compensar les situacions
socioeconòmiques més desfavorables".

Per altra banda, segons anuncià el mateix ministre
d'Educació, José Ignacio Wert, a partir de 2015 el Pressupost
General de l'Estat inclourà només una partida molt reduïda de
1,4 milions per a Ceuta i Melilla.

En el cas de les Illes Balears, la decisió del Ministeri
d'Educació s'afegeix a dues circumstàncies més. La primera és
que les Illes ja és la comunitat autònoma que menys recursos
destina a beques educatives de tot l'Estat; i la segona, que el
sistema de reutilització de llibres implantat el 2009 ha deixat de
funcionar a causa especialment també de les retallades i el
retard en les aportacions econòmiques per a aquest programa.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari MÉS presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a implantar de forma progressiva la gratuïtat dels llibres de text
per tal de garantir les mateixes oportunitats educatives a tot
l'alumnat, independentment de les capacitats econòmiques
familiars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir com a mínim al nivell de 2012 les aportacions
econòmiques al programa de finançament dels llibres de text i
material didàctic en els nivells obligatoris de l'ensenyament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos destinats a beques
educatives per tal de garantir la igualat d'oportunitats i millorar
l'accessibilitat a la formació dels nostres alumnes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el sistema de reutilització de llibres de
text, recuperant les aportacions al programa de 2011 i posant al
dia de forma immediata el pagament de les aportacions pendents
dels cursos anteriors.

Palma, a 14 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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.

Per a garantir l'autonomia dels consells escolars insulars i
municipals

El Govern de les Illes Balears ha exposat per a consulta
pública un avantprojecte de modificació del Decret 10/2013, de
14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i
municipals de les Illes Balears. En el text d'aquest avantprojecte
es canvia la composició dels consells escolars insulars i
municipals de tal manera que la majoria dels seus vocals passen
a ser proposats i nomenats per l'administració de la qual
depenen o per l'administració educativa, alhora que s'exclouen
en la seva composició importants sectors educatius.

Per tal que la participació de la comunitat educativa sigui
real i efectiva aquesta s'ha de desenvolupar en òrgans autònoms,
en els quals l'administració hi participi sense cap voluntat de
dirigir ni limitar les seves actuacions i decisions.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari MÉS presenta
aquesta

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la intenció del
Govern de les Illes Balears de voler buidar de contingut els
consells escolars municipals i insulars, i de convertir-los en
òrgans polítics, a través de la modificació del Decret 10/2003,
de 14 de febrer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no modificar el Decret 10/2003, de 14 de febrer,
de regulació dels consells escolars insulars i dels consells
escolars municipals de les Illes Balears, per reduir-ne la
composició, eliminar la participació d'una part de la comunitat
educativa o deixar que la majoria dels seus membres siguin
proposats i nomenats per l'administració educativa i/o
l'administració a la qual estan vinculats.

Palma, a 14 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.



8334 BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Per a la recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears

La Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats va
aprovar per unanimitat dia 20 de novembre de 2002 una
proposició no de llei en què l’òrgan de representació de la
ciutadania reiterava que «ningú no pot sentir-se legitimat, com
va ocórrer en el passat, per utilitzar la violència amb la finalitat
d’imposar les seves conviccions polítiques i establir règims
totalitaris contraris a la llibertat i la dignitat de tots els
ciutadans, la qual cosa mereix la condemna i la repulsa de la
nostra societat democràtica».

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels
que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la
Dictadura, assumeix la declaració abans exposada i recull
explícitament la condemna del franquisme continguda en
l’Informe de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa,
firmat a París el 17 de març de 2006, en el qual es van denunciar
les greus violacions de drets humans comeses a Espanya entre
els anys 1939 i 1975.

La Llei de memòria històrica (Llei 52/2007) estableix de
forma clara quines són les actuacions que han de portar a terme
les institucions públiques en relació amb la simbologia
franquista.

Per altra banda, reconèixer una injustícia i protegir-ne les
víctimes ha de ser un objectiu prioritari per als poders públics
en un estat de dret. Per això és transcendental reparar el dany
causat, reconèixer la situació d'indefensió i posar tots els mitjans
a l'abast per restituir, reconèixer, recordar i recuperar.

La Resolució de Nacions Unides 47/133 (adoptada en
l'Assemblea General celebrada el 18 de desembre de 1992) va
aprovar la Declaració sobre la Protecció de totes les persones
contra les desaparicions forçades, assenyalant que les
desaparicions forçades afecten els valors més profunds de tota
societat respectuosa de la primacia del dret, dels drets humans
i de les llibertats fonamentals, i que la seva pràctica sistemàtica
representa un crim de a la humanitat. Aquesta resolució no
només implica la prevenció i l'eliminació de les desaparicions
forçades, sinó que s'estén, així mateix, a les investigacions
oportunes quan es tingui coneixement de persones
desaparegudes sense que el temps transcorregut des que es va
produir la desaparició no suposi cap obstacle.

Davant l'ambigüitat pública del Govern de les Illes Balears
en relació amb el franquisme, el règim, la simbologia i la
reparació dels danys i els drets dels familiars de les víctimes, el
Grup Parlamentari MÉS presenta les següents propostes de
resolució perquè siguin aprovades i assumides per la cambra
legislativa:

1. El Parlament de les Illes Balears expressa de forma clara
i inequívoca el seu rebuig i la seva condemna al règim
dictatorial del general Franco, així com de qualsevol
manifestació política que en faci exaltació o el tengui com a
referent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a retirar
i substituir la simbologia pròpia del règim franquista, en
compliment de la Llei de la memòria història (Llei 52/2007 de
26 de desembre).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar la doctrina de les Nacions Unides sobre
els crims contra la humanitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar conjuntament amb les associacions per
a la recuperació de la memòria històrica de les Illes Balears, una
llei que tengui per objecte recuperar la memòria històrica en
relació amb aquelles persones que van ser assassinades o van
ser víctimes de la repressió franquista a les Illes Balears arran
del cop militar produït a partir del 18 de juliol de 1936,
restituint, reconeixent i rehabilitant la memòria de les persones
assassinades. El projecte de llei haurà d'establir el dret dels
familiars de les persones assassinades arran del cop militar de
l'any 36 a exhumar als seus familiars i donar-los una sepultura
digna.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a substituir l'actual Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per una nova norma que,
d'acord amb la recomanació del Dictamen 55/2013 del Consell
Consultiu de les Illes Balears, declari expressament prohibits
aquells símbols que “vulnerin els drets i valors constitucionals
o lesionin drets fonamentals”; que incitin a l'odi, a la violència
o a la discriminació per motius de raça, origen, gènere,
orientació sexual, religió o ideologia; i específicament i
especialment aquells que facin apologia del règim franquista o
del nazisme.

Palma, a 14 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
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Comerç just.

La liberalització dels mercats i l’obertura del comerç i les
finances internacional, haurien d’haver elevat la productivitat i
accelerat el desenvolupament tecnològic en països en
desenvolupament, segons es va afirmar a la Conferència de les
Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament, 2007.

Però segons la visió dels productors i les productores la
realitat és ben diferent. Les relacions comercials s’estan jugant
en un escenari asimètric i l’obertura comercial no és beneficiosa
per si mateixa.

L’anàlisi que fa la Coordinadora Lationamericana de Petits
Productors de Comerç Just (CLAC, 2006) és contundent:

“El sistema de lliure mercat ha provocat una gran pobresa i
nivells de misèria per la major part de la població dels països en
desenvolupament. L’economia neoliberal ha provocat la
migració d’un grup cada vegada més nombrós de la població
camperola cap a les ciutats o a d’altres països, provocant la
desintegració de les comunitats i la pèrdua d’opcions de
desenvolupament en les regions rurals. S’han provocat
condicions de major iniquitat i desigualtat a l’interior de les
comunitats camperoles, s’ha incrementat l’ús de mà d’obra
femenina i infantil en condicions d’explotació. Les empreses
transnacionals han augmentat de manera escandalosa els seus
beneficis en detriment dels ingressos de la majoria de la
població i de les condicions de l’ambient global”.

Així el Comerç Just neix per compensar els desequilibris
socials provocats per una globalització econòmica liberal
injusta. Amb el Comerç Just s’intenta evitar les grans
diferències entre el preu que paguen per un producte els
consumidors de l’anomenat primer món i el doblers que reben
els productors en via de desenvolupament, a més d’assegurar els
drets dels treballadors que intervenen en el procés.

L’IFAT, entitat de major representativitat del Comerç Just,
és una xarxa mundial constituïda per més de 300 organitzacions
de més de 60 països que acredita a les Organitzacions de
Comerç Just en base al compliment dels següents estàndards:

- Creació d’oportunitats per a grups de productors amb
desavantatges.

- Transparència i funcionament democràtic per beneficiar les
necessitats bàsiques de les comunitats productores i els
consumidors.

- Relació comercial equitativa i a llarg termini.
- Preu just als productors.
- Lluita contra l’ explotació infantil.
- Equitat de gènere.
- Condicions laborals dignes.
- Construcció de capacitats i assistència per als grups de

productors amb desavantatges.
- Informació i sensibilització sobre el comerç just.
- Cura del medi ambient.

Des de la perspectiva de les petites organitzacions, el
Comerç Just és un comerç que persegueix l’alliberament
facilitant estructures productives i organitzatives on prevalen les
condicions laborals, mediambientals i socials favorables, la qual
cosa permet a milions de petits productors viure i treballar
dignament, impulsant el seu empoderament i la seva capacitat
d'autogestió per al benefici comunitari.

Des de la perspectiva dels consumidors, el Comerç Just
ofereix una via de cooperació a l’abast de tothom: ciutadans,
institucions públiques i organitzacions. Per a tots ells s’ofereix
la fórmula senzilla de convertir-se en agents pel
desenvolupament en cada acte de consum quan trien consumir
productes amb garantia de justícia social, solidària i ecològica.

De la mateixa forma, la compra de productes de Comerç Just
ofereix una alternativa sostenible a empreses i administracions
permetent millorar-ne l'ètica institucional participant-hi com
agents de cooperació internacional.

“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”,
Nelson Mandela.

L’educació pel desenvolupament sostenible permet que
cada ésser humà adquireixi els coneixements, les competències,
les actituds i els valors necessaris per forjar un futur sostenible.

El futur dependrà en gran mesura del nostre model de vida.
Per tant, és molt important fer arribar al món escolar accions
educatives que transformin les concepcions, els hàbits, les
perspectives dels ciutadans i les ciutadanes del futur, que els
orientin en les accions per avançar cap a una societat més
sostenible i també més justa.

Educar pel desenvolupament sostenible significa incorporar
els temes fonamentals del desenvolupament sostenible a
l’ensenyament i l’aprenentatge, per exemple des de la
perspectiva del consum sostenible i el comerç just. Per tant, es
fa necessari implementar mètodes participatius a l’ àmbit
escolar que motivin l’ alumnat i que es dotin d’autonomia, amb
la finalitat de canviar conductes consumistes irresponsables i
facilitar l’ adopció de mesures en favor d’un desenvolupament
sostenible, solidari i respectuós amb els drets humans.

L’educació d’avui és fonamental per tal que els líders i
ciutadans de demà desenvolupin l’habilitat de trobar solucions
i crear nous camins cap a un futur millor.

A la nostra comunitat s’ha vengut desenvolupant l’educació
pel desenvolupament sostenible mitjançant el comerç just a les
escoles de les Illes ja des de fa molts anys. Avui, aquests
programes estan en perill ja que l’administració autonòmica ha
deixat de convocar les subvencions que arriben a les entitats no
lucratives per tal que aquestes puguin desenvolupar les seves
campanyes educatives i de sensibilització a les escoles de
primària i secundària.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport al
Comerç Just, com una eina per donar a conèixer i lluitar contra
les desigualtats econòmiques entre el nord i el sud i per
representar una alternativa de consum responsable.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer la importància i la necessitat de
formar l’alumnat de les Illes Balears en la cultura del consum
responsable.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a les entitats no lucratives que
treballen per aconseguir el canvi de la cultura de consum
compulsiu i irresponsable cap a una cultura de consum
sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets
humans.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la Direcció General de Salut Pública i Consum
assumeixi i impulsi la formació dels més joves sobre els
processos de producció i comercialització dels productes més
consumits, per tal que l’alumnat pugui conèixer què signifiquen
les pròpies accions de consum, mitjançant els programes que
desenvolupen, des de fa molts anys, entitats no
lucratives.

5. El Parlament de les Illes Balears, en coherència amb el
suport manifestat vers el Consum Responsable, expressa la seva
voluntat de consumir preferentment productes provinents del
Comerç Just.

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Dragatge del Port de Maó amb garanties mediambientals i per
a la salut pública

L’Autoritat Portuària de les Illes Balears té previst, en
funció de les seves competències i des de fa més de dos anys,
d’efectuar un dragatge del port de Maó per tal de garantir la
seguretat del trànsit marítim així com del manteniment de
l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa.

Existeix un ampli consens polític i social sobre la necessitat
del dragatge, però no així sobre el mètode a usar per executar-lo
per tal que es faci amb les suficients garanties per al medi
ambient marí i per a la salut pública, atesa la possibilitat, que
ara sembla confirmar-se, de contaminació dels llots a dragar.

L’entossudiment, fins ara, de l’Autoritat Portuària, en fer el
dragatge sense fer públiques abans les anàlisis dels llots,
sobretot després d’haver incorregut, endemés, en múltiples
errors, contradiccions i falsedats, ni de justificar suficientment
el mètode a usar ni la superfície a tractar, ha provocat una
important alarma social i política que fins i tot ha acabat amb la
paralització per instància judicial del projecte.

L’actitud submisa i condescendent amb els plans de
l’Autoritat Portuària del governs municipal de Maó i del
Consell de Menorca, així com la inhibició de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears, competent en la protecció del medi ambient, van
agreujar sensiblement la sensació amplament compartida a la
societat menorquina sobre la impunitat que semblava ostentar
l’Autoritat Portuària a l’hora d’executar les seves intencions.

Només la protesta cívica, la mobilització política i ciutadana
i la resolució judicial, tot reclamant del projecte les suficients
garanties mediambientals, van fer canviar tèbiament l’actitud
fins llavors complaent d’ajuntament i consell i la modificació
parcial de les intencions de l’Autoritat Portuària.

Atesa la conveniència, per tots compartida, d’efectuar amb
la màxima diligència el dragatge del port de Maó i atesa la
necessitat d’efectuar-lo amb les màximes garanties,

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears a garantir l’activitat econòmica i
el trànsit marítim al port de Maó tot efectuant el seu dragatge
amb la màxima diligència i seguretat i d’acord amb totes les
cauteles que exigeixin el respecte i la protecció del medi
ambient així com la salut pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears a efectuar el dragatge del port de
Maó amb la màxima transparència, tot realitzant i fent públiques
totes les anàlisis i tots els estudis necessàries per tal de garantir
que es fa d’acord amb les necessitats reals, tot afavorint la
seguretat i l'eficiència del trànsit marítim així com l’activitat
econòmica del port de Maó i de l’illa de Menorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat
Portuària a fer el dragatge des del màxim consens social i polític
i d’acord amb els convenis i acords sobre la protecció
mediambiental internacionals i segons els criteris que són ús i
costum a Europa sobre aquestes qüestions.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que, d’acord amb les seves competències
sobre protecció del medi ambient i defensa dels consumidors i
usuaris, vetlli activament per tal que el dragatge del port de Maó
i el tractament i l'abocament dels llots que se n'extreuen es facin
amb les màximes garanties mediambientals i per a la salut
pública.

5. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’actitud
submisa i condescendent dels governs de l’Ajuntament de Maó,
del Consell de Menorca i de les Illes Balears davant la falta de
respecte pels valors mediambientals, la seguretat i la salut
pública així com per la democràcia, el diàleg i la necessària
transparència en l’actuació dels poders públics reiteradament
demostrada per l’Autoritat Portuària de les Illes Balears fins el
seu forçat canvi d’actitud, motivat per la pressió política i social
així com per l’evidència de la raó científica i tècnica i la
intervenció judicial.
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Palma, a 14 de gener de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pobresa energètica

Es defineix com pobresa energètica aquella situació que
sofreixen les llars els membres de les quals són incapaços de
pagar una quantitat de serveis de l'energia suficient per a la
satisfacció de les seves necessitats domèstiques bàsiques o quan
es veuen obligats a destinar una part excessiva dels seus
ingressos a pagar la factura energètica dels seus habitatges.
Aquesta situació afecta 10 de cada 100 ciutadans a Espanya.

El creixent nombre de famílies que es troben en situació de
pobresa fa inajornable que s'adoptin mesures per garantir el
subministrament bàsic d'aigua, llum i gas a les persones que no
poden fer front al pagament d'aquestes factures i no tenen llum,
passen fred a la seva casa i no disposen d'aigua per beure,
endreçar-se i rentar la seva roba.

Recentment la majoria absoluta del PP al Congrés dels
Diputats ha impedit que es donés una solució a aquest problema,
com ja estan fent altres països europeus, amb l'agreujant que qui
va defensar la negativa del Govern de Rajoy va parlar de
mesures alternatives com la reforma laboral, la mateixa que
permet, no ja l'acomiadament barat, sinó l'empobriment
generalitzat de les rendes dels treballadors.

El Grup Parlamentari Socialista considera que les
institucions no podem quedar impassibles quan els ciutadans
reclamen que s'atenguin les seves urgències i per tot això
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a engegar una treva energètica que permeti posar fre
a la desmesurada pujada del preu de la llum que tant de mal està
fent a les economies familiars i a la competitivitat de les
empreses.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a implantar un sistema de preus més justs per a
l'energia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a establir un “sòl social”, reconegut com a dret vital
per donar solució a les situacions de pobresa energètica i a
l'angoixa de moltes famílies que no poden pagar les seves
factures.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a procurar un gran acord sobre el model energètic a
Espanya per a les properes dècades.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al fet que, en tant el Govern d'Espanya no
assumeixi aquesta responsabilitat, en l'exercici de la capacitat
d'autogovern estableixi les mesures que siguin necessàries per
impedir que a cap ciutadà no se li pugui tallar el
subministrament de la llum i/o l'aigua si es troba en situació
demostrable de no poder atendre les seves factures,
especialment en les èpoques de major demanda.

Palma, a 14 de gener de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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.

Recuperació del dret a l’assistència sanitària per als ciutadans
espanyols emigrants

La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals
de l’Estat per a l’any 2014, a la seva disposició final onzena,
modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, en la redacció donada per la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per l’any 2012,
introduint un nou requisit perquè les persones que hagin esgotat
la prestació o el subsidi per atur o altres prestacions de similar
naturalesa puguin tenir dret a l’assistència sanitària, el de
“residir a Espanya”.

La Llei 16/2003, en la redacció que li dóna el Reial Decret
Llei 16/2012, de 20 d’abril, exigia aquest nou requisit als
estrangers. D’aquesta manera, després d’establir en el seu article
3, apartat 2, els supòsits en virtut dels quals es podia ser titular
del dret a l’assistència sanitària a Espanya, entre els quals estava
inclosa la finalització de les prestacions per atur (article 3.2,
lletra d)), estenia aquest dret als europeus comunitaris que
resideixen a Espanya i als estrangers titulars d’una autorització
per residir a Espanya, sempre que no superessin els 100.000i
d’ingressos anuals (article 3.3). Per la seva part, els articles 2 i
3 ter del Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost, reglament de
desenvolupament de la Llei 16/2003, establien que no serà
d’aplicació als estrangers que no estiguin autoritzats ni registrats
com residents a Espanya el supòsit d’haver esgotat les
prestacions o els subsidis d’atur, o altres de similar naturalesa,
a efectes de la seva condició de beneficiari a les prestacions
sanitàries.
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És a dir, des de l’entrada en vigor de la disposició final
onzena de la Llei 22/2013, la Llei 16/2003 també exigeix el
requisit de residència a Espanya als espanyols que haguessin
esgotat la prestació o el subsidi per atur, o altres prestacions de
similar naturalesa, per ser beneficiaris del dret a l’assistència
sanitària.

En poques paraules, aquesta nova exigència afecta els
espanyols que han esgotat les prestacions del sistema de
protecció per atur, als quals ara s'exigeix la residència a
Espanya per mantenir la seva targeta sanitària, en un clar
detriment del seu dret de ciutadania.

Així mateix, la Llei 22/2013, a la seva disposició final
quarta, apartat 7, afegeix una nova disposició addicional
seixanta-cinquena al text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, que, entre altres aspectes, disposa:

“Disposició addicional seixanta-cinquena. Pèrdua de
residència a efectes de prestacions de la Seguretat Social,
inclosos els complements a mínims.

A efectes del manteniment del dret a les prestacions
sanitàries en les quals s’exigeix la residència en territori
espanyol, s’entendrà que el beneficiari d’aquestes
prestacions té residència habitual a Espanya encara quan
hagi tingut estades a l’estranger sempre que aquestes no
superin els 90 dies dins cada any natural”.

En base a les dues disposicions normatives, els espanyols
que haguessin esgotat les prestacions del sistema de protecció
per atur i surtin d’Espanya per un temps superior a 90 dies, fins
i tot per cercar feina o formació, perdrien el seu dret a
assistència sanitària al nostre país.

La Llei 22/2013, en la determinació del termini de
residència a efectes del dret a la prestació sanitària, recull el
concepte legal més restrictiu del nostre ordenament jurídic, tret
de la legislació d’estrangeria, i estrany a la legislació de sanitat,
una legislació que regula el dret a la protecció de la salut dels
ciutadans, que estableix els drets i deures dels poders públics, i
que configura un Sistema Nacional de Salut de caràcter públic,
universal i gratuït.

Aquesta restricció del dret a l’assistència sanitària actua en
detriment del dret a la protecció de la salut garantit a l’article 43
de la Constitució Espanyola. El Govern d’Espanya ha adoptat
aquesta mesura quan centenars de milers d’espanyols es veuen
obligats a sortir del nostre país per cercar feina, formació o
requalificació professional. El Govern d’Espanya no arbitra les
mesures i les prestacions necessàries per tutelar el dret a la salut
en compliment del mandat del nostre text constitucional, els en
priva.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la legislació perquè els espanyols
emigrants recuperin el dret a l’assistència sanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 3 de
la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, en la redacció donada per la Llei 22/2013, de
23 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2014, suprimint el següent incís: “i residir a Espanya”.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar la disposició final quarta, apartat 7, de la
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2014, que afegeix una nova disposició
addicional seixanta-cinquena en el text refós de la Llei general
de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny.

Palma, a 14 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Rebuig a l’avantprojecte de llei de seguretat ciutadana

El 29 de novembre el Consell de Ministres va aprovar i
trametre a les Corts Espanyoles l’avantprojecte de llei de
seguretat ciutadana (ALSC). Aquest avantprojecte ha rebut
fortes crítiques de diversos sectors polítics i socials, ja que es
tracta d’una llei repressiva que limita els drets fonamentals i les
llibertats públiques de la ciutadania.

La llei s’estructura en cinc capítols que contenen 55 articles.
L’ALSC restringeix més enllà del que és raonable l’exercici
dels drets fonamentals, en particular, els drets de reunió i
manifestació, així com la llibertat d’expressió. Lluny d’introduir
un equilibri entre l’administració i el ciutadà, evita
regular tota norma per protegir el ciutadà enfront de
l’administració, per exemple, evitant la identificació dels agents
de les Forces i Cossos de Seguretat.

Com a característiques generals de l’ALSC es poden
destacar:
- Augment de les infraccions i agreujament de les sancions.
Quasi es duplica el nombre d’infraccions, que passen de 30 a
57.
- Desproporció en les sancions. Se n’agreuja la quantia i se
n’augmenten els terminis de prescripció.
- S’evita el control de la Justícia. S’evita el control ràpid de la
justícia penal i s’envia el ciutadà sancionat a la justícia
contenciosa, amb pagament de taxes i major demora resolutiva.
- Es criminalitzen les formes de protesta ciutadana.
Pràcticament tot és sancionable: tancament, escratxs,
desplegament de pancartes en edificis públics, recollida de
firmes en paradetes...
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- S’incrementa el deute de la colAlaboració amb els forces de
seguretat de l’Estat sota imposició de sancions.

El que es desprèn d’aquest avantprojecte de llei és una
escalada repressiva, innecessària en un estat de dret, amb l’únic
objectiu d’impedir, dificultar i, en darrer terme, prohibir
qualsevol protesta ciutadana.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la
ciutadania de les Illes Balears té la suficient maduresa
democràtica i política per poder expressar les seves
discrepàncies i les seves reivindicacions socials i politiques de
forma pacífica i responsable, com ha vengut demostrat en els 35
anys de democràcia.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’avantprojecte
de llei de seguretat ciutadana aprovat el mes de novembre en el
Consell de Ministres.

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Contra el Projecte de llei de seguretat privada

El passat 10 de desembre, la Comissió d'Interior del Congrés
dels Diputats va aprovar amb els vots a favor de PP, CIU i PNB
el Projecte de llei de seguretat privada, que haurà de ser ratificat
pel Senat o, si escau, modificat i retornat al Congrés. Aquest
projecte de llei de seguretat privada concedeix a vigilants de la
seguretat privada una sèrie d'atribucions que, fins avui, han
estat, i han de continuar estant, en mans de la seguretat pública.

D'aquesta manera, es dóna empara legal al patrullatge en
espais oberts com són les zones comercials per als vianants per
part dels vigilants de la seguretat privada, la qual cosa els
permet encarregar-se del control d'aquestes àrees i realitzar
detencions i registres en la via pública. Se'ls autoritza,
igualment, a exercir labors de vigilància en polígons industrials
i urbanitzacions, en esdeveniments esportius, culturals “o
qualsevol altre esdeveniment de rellevància social que es
desenvolupi en vies o espais públics”.

L'increment de les funcions de la seguretat privada previst
en aquest projecte coincideix amb les restriccions que l'actual
Govern d'Espanya imposa a la contractació pública en aquest
àmbit; i alimenta les sospites de privatització creixent dels
serveis policials. De fet, portaveus destacats dels Cossos i
Forces de Seguretat de l'Estat han criticat obertament aquest text
legal, que es troba en fase de tramitació parlamentària.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears considera que les
polítiques de seguretat han de continuar estant en mans dels
poders públics i, en conseqüència, rebutja obertament qualsevol
intent d'expandir la privatització en aquest àmbit, en el qual
subjau en la Llei de Seguretat Privada, en fase de tramitació a
les Corts Espanyoles.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a retirar el Projecte de llei de seguretat privada abans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar obertament en tots els àmbits el caràcter
públic de les polítiques de seguretat.

Palma, a 14 de gener de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Suport i adhesió a l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove
2013-2016

La desocupació juvenil a Espanya, i també a les Illes Balears
és un problema estructural que s’ha vist agreujat per la crisi
econòmica i que presenta greus conseqüències per a la situació
present i futura dels joves espanyols i per al creixement
potencial de la nostra economia a curt i llarg termini.

Espanya ha registrat durant el 2012 una taxa de desocupació
juvenil del 54.1%, front al 23% de la Unió Europea, i tot i la
notable disminució en 44.611 persones joves els darrers dotze
mesos, el que suposa una reducció del 9.7%, les xifres
continuen sent preocupants.

El Govern d’Espanya s’ha marcat l’atur juvenil com una de
les seves grans prioritats, tant a nivell estatal com europeu i
l’Estratègia d’Emprenedoria i d’Ocupació Jove 2013-2016
s’emmarca dins l’objectiu del Govern d’impulsar mesures
dirigides a reduir la desocupació juvenil, ja sigui mitjançat la
inserció laboral per compte aliè o a través de l’autoocupació i
l’emprenedoria.
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L’estratègia contempla la possibilitat d’adhesió oberta a
agents socials, a les comunitats autònomes, a les entitats locals,
a les empreses públiques i provades i a totes aquelles
organitzacions que posin en marxa actuacions els resultats de les
quals contribueixin a facilitar l’accés dels joves al mercat de
treball per la via de la contractació o l’emprenedoria.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sumar-se a l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació
Jove 2013-2016 realitzada pel Govern d’Espanya i a posar en
marxa mesures que complementin aquesta estratègia nacional.

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
Margarita prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
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.

Sistema tarifari integrat

El març de 2011 es va signar un conveni de colAlaboració
entre el Govern de les Illes Balears, a través del Consorci de
Transports de Mallorca (CTM), i l'Ajuntament de Palma, a
través de l'EMT, per fer compatibles i integrar dins un sol
sistema per un costat la targeta ciutadana de l'EMT i per l'altre
la targeta intermodal del CTM. El procés de confluència s'havia
treballat i negociat durant els mesos anteriors en una feina
conjunta dels serveis tècnics de l'EMT i del CTM.

Aquest conveni s'emmarcava dins les directrius que
estableix el Pla director sectorial de Transports (PDST) i posava
les bases per atendre una històrica reivindicació dels usuaris del
transport públic de Mallorca: poder viatjar per tota la xarxa de
Mallorca (bus TIB, SFM i EMT) amb una sola targeta.

El treball tècnic estava pràcticament enllestit i només
mancava executar les respectives aplicacions informàtiques i
tancar l'acord econòmic de colAlaboració i compensacions entre
Govern i Ajuntament.

Incomprensiblement, Govern i Ajuntament donaren per
tancat el procés d'integració tarifària a principis d'aquesta
legislatura amb poques explicacions, més enllà de la reiterada
excusa del “no hi ha doblers”.

Tenint en compte que al Pressupost de 2014 les partides
pressupostàries augmenten i que aquest projecte d'integració
tarifària és essencial per a la potenciació del transport públic i
la millora de les condicions dels usuaris.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
desenvolupar el Conveni entre Govern i Ajuntament de Palma
de març de 2011 i dur a terme el procés d'integració tarifària
entre l'EMT i el CTM, complint així les directrius del PDST i
fent possible que els usuaris es puguin desplaçar per tota la
xarxa del sistema de transport públic de Mallorca amb una única
targeta de transports; així com a desenvolupar convenis amb la
resta d’ajuntaments de l’illa que permetin als usuaris gaudir del
màxim d’avantatges en l'ús del transport públic.

Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Lluitar contra la pobresa energètica

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), una de cada
cinc llars espanyoles pateixen el que s’anomena “pobresa
energètica”, és a dir, dificultats d’accés a un mínim consum
energètic vital per assegurar una qualitat de vida acceptable.
També a les nostres illes, cada vegada és més comú trobar-se
amb famílies que no posen la calefacció a l’hivern malgrat el
fred perquè no poden pagar el rebut de l’electricitat o el gas, o
simplement llars a les quals els és interromput el
subministrament elèctric per problemes d’impagament, sobretot
famílies amb tots els seus membres a l’atur o amb greus
problemes d’endeutament.

Més enllà de les rendes baixes i de la baixa qualitat en
termes d’eficiència de molts edificis, el factor que més ha
incidit en l’increment de la pobresa energètica en els darrers
anys ha estat el preu de l’energia: l’electricitat ha pujat en els
darrers deu anys més d’un 80%, mentre que en els darrers dos
anys el gas ha pujat més del 22% i les bombones de butà un
23%.

A pesar que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del
mercat interior d’electricitat i gas, obliguen els estats membres
de la UE a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica
a l’hora d’orientar la seva política energètica i protegir els
consumidors, el Govern espanyol no sols no n’ha fet cas, sinó
que ha dut endavant una reforma energètica que vulnera
flagrantment aquestes directives, amb la conseqüent obertura
d’un expedient informatiu per part de la Comissió Europea.
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Justament quan és més barat que mai generar energia
mitjançant fonts renovables, i les energies netes superen en
competitivitat i costs els combustibles fòssils, el Govern
espanyol i les multinacionals de l’energia insisteixen a
culpabilitzar d’aquesta situació i de l’anomenat “dèficit de
tarifa” les energies renovables, quan la realitat és que el 2012 un
30% de l’aportació al sistema elèctric espanyol va procedir de
fonts d’energia renovables que alhora rebien en primes sols un
16% del total del rebut de l’electricitat. De fet, i malgrat el
victimisme de les grans companyies elèctriques, aquestes no
havien guanyat tants diners mai com en els darrers anys, gràcies
a uns governs que han renunciat a fer una política energètica
sostenible per al medi ambient, les persones i l’economia.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

- El Parlament insta les companyies energètiques que operen
a les Illes Balears a establir una moratòria en els talls de
subministrament a les llars amb recursos insuficients durant els
mesos d’hivern, apelAlant a la responsabilitat social corporativa
que empreses amb grans beneficis han de demostrar en
situacions d’emergència social com l’actual.

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a incloure
com a objectiu del document “Energies Renovables i Eficiència
Energètica a les Illes Balears: estratègies i línies d’actuació”, la
lluita contra la pobresa energètica, així com actuacions
concretes lligades a aquest objectiu.

- El Parlament insta el Govern de l’Estat a congelar les
tarifes elèctriques el 2014 i a regular l’establiment de tarifes
especials reduïdes de serveis energètics per a persones i
colAlectius amb recursos insuficients.

Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Suport al procés de participació per a la redacció dels plans de
gestió de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears

Les Balears compten avui amb 221.119 hectàrees terrestres
i marines declarades zones LIC (138) i amb 138.591
considerades zones ZEPA (55), que integren la Xarxa Natura
2000.

El Govern de les Illes Balears, en el marc de la seva política
d’actuacions mediambientals i mitjançant la gestió de la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic, ha obert el procés de participació pública per a la
redacció dels plans de gestió que han de regir espais naturals
inclosos dins la Xarxa Natura 2000.

Aquests plans de gestió són instruments que han de servir
per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels
hàbitats i de les espècies d’interès comunitari que hi habiten.

La redacció dels plans de gestió es du a terme amb la
màxima implicació i participació dels agents socials, econòmics
i ambientals que tenen relació amb aquests espais naturals d’alt
valor ecològic amb l’objectiu que facin les seves aportacions i
aconseguir així uns plans de gestió elaborats amb el màxim de
consens possible.

El Govern de les Illes Balears ha previst -en una primera
fase- la redacció d’onze plans de gestió per a 79 llocs
d’importància comunitària (LIC), 16 dels quals són també Zona
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Han estat escollits
per criteris de proximitat geográfica, homogeneïtat dels hàbitats
i coincidència dins espais naturals protegits.

Ateses la importància i la repercussió d’aquests plans de
gestió dels espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, el Grup
Parlamentari Popular presenta aquesta 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al procés iniciat pel Govern de les Illes Balears per redactar els
instruments de gestió de la Xarxa Natura 2000 de les Illes
Balears, en constituir un encertada actuació en matèria de
política mediambiental.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
iniciatives i fórmules d’informació i participació que el Govern
de les Illes Balears posa a disposició dels ciutadans, entitats,
associacions i agents implicats per a l’elaboració d’aquests
plans de gestió.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l’objectiu
d’aconseguir el màxim consens en la redacció d’aquests plans
de gestió, com a pas previ a la declaració dels LIC com a zones
d’especial conservació, tal com estableixen les directives de la
Unió Europea i la normativa estatal en matèria de protecció
d’espais naturals.

Palma, a 22 de gener de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Pla integral de suport a les famílies

Les famílies són l'eix de la nostra societat, la seva institució
més important, ja que es tracta del màxim exponent de cohesió
social, la principal font de confiança, la màxima expressió de la
solidaritat i la més extensa xarxa de protecció enfront de
l'exclusió.

L'article 39 de la CE estableix l'obligació dels poders públics
d'ajudar-les i protegir-les en la mesura que sigui possible.

Des de les institucions s'ha d'anar més enllà d'aquest mandat
constitucional i promoure activament polítiques de suport a les
famílies, que a dia d'avui suposen una de les millors inversions
que pot realitzar-se en benefici d'una societat. És necessari
treballar amb l'objecte de vertebrar la política de família de
forma explícita, perquè aquestes puguin exercir les seves
funcions amb autonomia i eficàcia, tot mostrant el seu valor i
importància en l'economia i en la societat.

Més enllà de les polítiques sectorials o de realitzar accions
concretes sobre situacions específiques d'alguns dels seus
membres, que també és necessari, cal adoptar un conjunt
coherent d'accions homogènies de suport a la institució familiar.

Promoure, ajudar, atendre i enfortir la institució familiar,
tenint en compte la necessitat de millorar la coordinació entre
administracions públiques, i d'aquestes amb les organitzacions
socials per fer més eficaç l'assistència a persones o famílies en
situació de necessitat o risc d'exclusió.

Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Parlamentari Popular,
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears en l'àmbit de les seves competències, a elaborar un pla
integral de suport a les famílies per aconseguir que les
polítiques públiques tinguin en compte la perspectiva i l'impacte
familiar de forma transversal en tots els àmbits.

Palma, a 23 de gener de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creació i regulació d’una borsa general de treball per cobrir les
vacants temporals dels treballadors del Servei de Salut de les
Illes Balears

El procediment utilitzat tradicionalment al Servei de Salut
de les Illes Balears per donar cobertura a les places de personal
estatutari temporal és susceptible de ser transformat i millorat
per obtenir-ne un que sigui més àgil, més operatiu i més
satisfactori per als aspirants a treballar a l’Ibsalut.

Fins ara, les borses de treball per al personal estatutari
temporal eren gestionades de manera fragmentada, cada
gerència territorial del Servei de Salut o fins i tot els diferents
centres hospitalaris de les Illes oferien les places segons les
necessitats que anaven sorgint. No es disposava d’uns criteris
homogenis per a valoració de mèrits, ni d’un procediment únic
per cridar als candidats ni tampoc existia homogeneïtat per
oferir els tipus de nomenaments. Òbviament aquest context
dificultava notablement poder donar compliment per part de
l’Administració als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat que han de regir la selecció de personal.

Per tant, podem considerar que hi ha la urgent necessitat
d’abordar aquest tema per part de la Conselleria de Salut i de
crear una borsa general de treball que centralitzi el procés de
contractació esmentat, que unifiqui categories professionals, que
simplifiqui al màxim els tràmits als aspirants, que unifiqui els
criteris, els mèrits i l'experiència a valorar dels aspirants i que
s’ajusti més a les necessitats actuals de personal que té el Servei
Balear de Salut. Això permetria a l’Ibsalut disposar d’una eina
d’accés al treball moderna, adaptada a la tecnologia del present
i dotada d’una transparència absoluta en els processos de
selecció del personal temporal.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que durant l’any 2014 creï i reguli una borsa general de
treball, com a borsa de treball única per illes i per les diverses
especialitats, per tal de cobrir les vacants temporals dels
treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Redistribució de la compra de productes farmacèutics

La Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a
la dependència ha promogut i promourà la posada en
funcionament de residències per a persones amb situació de
dependència.

La vulnerabilitat física de les persones amb dependència,
generalment motivada per problemes de salut, especialment
entre les persones majors de 75 anys, fa que siguin usuàries
habituals de les oficines de farmàcia.

La convivència de persones en una residència genera una
concentració de receptes mèdiques que pot beneficiar una sola
farmàcia si es repeteix l’adquisició d’aquestes receptes a la
mateixa farmàcia de forma sistemàtica, com ha succeït i
succeeix a les nostres illes.

Per altra banda, els hospitals de la xarxa pública, segons
informació oficial, concentren les seves compres farmacèutiques
(compres que són de caràcter excepcional o específic) a un grup
determinat i repetit de farmàcies, i succeeix el mateix que
s’assenyalava anteriorment, que el benefici de l’adquisició
d’aquests productes es concentren a unes poques farmàcies.

Atès que:
1. En el cas de la compra de productes farmacèutics dels

hospitals públics s’abonen amb doblers públics.
2. En el cas de les residències per a persones amb

dependència, habitualment el terreny era municipal i la
concertació de places o la gestió pública de la mateixa suposa
una important despesa pública per al seu funcionament.

No és justificable ni prudent que una possible generació de
beneficis econòmics que ocasionen aquests serveis es concentri
a unes poques farmàcies.

Per això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reguli que les residències per a persones amb
dependència que tenguin concertades places residencials amb
les administracions públiques distribueixin l’adquisició dels
productes farmacèutics i medicaments que es realitzin
mitjançant recepta, entre les farmàcies de la zona on estigui
ubicat la residència. Aquesta regulació es realitzarà en el termini
màxim de 6 mesos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que garanteixi que, en un termini de tres mesos, els
hospitals de la xarxa pública, davant la necessitat de compres
d’urgències, no previstes, de difícil previsió, molt específiques,
etc., les facin a la cooperativa d’apotecaris de les Illes Balears
i, si això és possible, distribueixin la seva adquisició entre les
farmàcies de la zona on estigui ubicat l’hospital.

Palma, a 27 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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.

Balears diu no a les prospeccions petrolieres

En reiterades ocasions i a proposta dels diferents grups, el
Parlament de les Illes Balears ha expressat de forma clara el seu
total desacord i rebuig als sondejos sísmics i les prospeccions
per trobar gas i petroli a la Mediterrània occidental.

Atès l'ampli acord entre les formacions polítiques i la
societat civil, no fa falta reiterar l'impacte negatiu d'aquestes
actuacions per a sectors econòmics com el turístic o el pesquer,
així com per al conjunt de la població de les Illes.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari MÉS proposa la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a paralitzar de forma immediata tant l'autorització com
l'execució de qualsevol prospecció petroliera a la Mediterrània
i rebutja la seva intenció de donar tràmit a nous projectes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a respectar els acords del Parlament, dels consells i dels
ajuntaments de les Illes Balears en els quals es demana la
paralització immediata de les prospeccions petrolieres a la
Mediterrània, i a no prendre cap acord en aquest sentit sense el
coneixement i l'aprovació de les institucions balears.

Palma, a 28 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 15604/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre l'ordre que està
preparant la conselleria en relació amb el desenvolupament
del Decret de TIL i els continguts, la metodologia, el calendari
d'aplicació i l'avaluació d'assignatures en llengua estrangera
en els centres docents de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 43/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre la implementació del Decret
sobre el tractament integrat de llengües.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports acordi
la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 83/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu

a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre els plans de dinamització comercial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 84/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu

a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre el règim especial per a les Illes Balears
en energies renovables.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 121/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 457/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, sobre la proposta de modificació
de la Llei d'emergències que, via disposició final, modifica
també la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
l'assumpte esmentat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 604/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, sobre les prioritats que es marca el nou conseller en
relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme recapti la compareixença
del Sr. Conseller de Turisme i Esports, davant aquesta comissió,
per tal d'informar sobre l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
RGE núm. 686/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la situació actual, les conseqüències que
pot suposar el possible tancament de la planta embotelladora
de Coca-Cola a Palma i les actuacions que ha fet o pensa fer
el Govern de les Illes Balears al respecte.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia, recapti la compareixença
del Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, davant aquesta
comissió, per tal d'informar sobre l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
RGE núm. 687/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre la situació actual respecte de la
resolució relativa als expedients dels directors de Maó i a
l'obertura d'un nou expedient al director de Marratxí.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports, recapti
la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i

Universitats, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
l'assumpte esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Manteniment per al proper període de sessions de les

interpelAlacions RGE núm. 5523/12, 5623/12, 5706/12,
7521/12, 8353/12, 8392/12, 9436/12, 817/13, 1853/13,
3469/13, 3471/13, 4334/13, 5274/13, 5275/13, 5547/13,
9288/13, 9822/13 a 9827/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15581/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb l'article 159.4 del Reglament de la cambra,
acorda de mantenir per al proper període de sessions les
interpelAlacions esmentades, relatives a política del Govern i
concertació social, a política general en matèria d’ordenació
urbanística sostenible, a política en matèria de territori, a
política econòmicofinancera, a política general sobre costes, a
política general en matèria de benestar social, a política del
Govern en l’aplicació de la Llei del bon govern, a política
general en matèria d’ingressos, a Pla econòmic financer, a
política general en matèria de salut sexual i reproductiva, a
gestió pressupostària i dèficit públic, a política general del
Govern en matèria de joventut, a política econòmica del Govern
de les Illes Balears, a política general de fondeigs, a política
general en matèria de comerç autonòmic, a contractació laboral
en la temporada turística, a política en matèria energètica, a
política en matèria de política agrària comuna, a política general
en matèria d’inversions a les Illes Balears, a política general en
matèria d’ensenyament de llengües, a política general
aeroportuària i a política general en matèria lingüística.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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B)
Manteniment per al proper període de sessions de la

InterpelAlació RGE núm. 11312/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 683/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb
l'article 159.4 del Reglament de la cambra, acorda de mantenir
per al proper període de sessions la interpelAlació esmentada,
relativa a política turística.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

3469/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 570/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra
i a la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a política general en
matèria de salut sexual i reproductiva (BOPIB núm. 94, de 12
d'abril de 2013), sigui tramitada pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE

núm. 4810/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 733/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició esmentada, relativa a adopció de mesures
tendents a garantir l'especial protecció que ha d'oferir-se a fills
menors de víctimes mortals de violència de gènere (BOPIB
núm. 99, de 17 de maig de 2013), sigui tramitada pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE

núm. 803/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 812/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició esmentada, relativa a nova llei de finançament
de les comunitats autònomes, publicada en aquest BOPIB, sigui
tramitada pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Procediment d'urgència per a la InterpelAlació 512/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 811/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra
i a la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a política general en
relació amb la Llei sobre ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears, publicada en aquest BOPIB, sigui tramitada pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
Rectificació a la Pregunta amb solAlicitud de resposta

escrita RGE núm. 14945/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 456/14,
presentat per la diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual solAlicita una rectificació
a la pregunta esmentada, relativa a reiteració de la pregunta
sobre la targeta sanitària (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013), i es dóna per assabentada del canvi solAlicitat, que
consisteix a canviar l'expressió "se solAliciten les dades de dia 1
de setembre de 2012 a 10 de maig de 2012" per "se solAliciten
les dades de dia 1 de setembre de 2012 a 10 de maig de 2013".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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H)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7765/13,

relativa a suport i adhesió a l'Estratègia d'Emprenedoria i
Ocupació Jove 2013-2016.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 631/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició esmentada, publicada al BOPIB núm. 109, de 26
de juliol de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 9145/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 685/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i acorda que la
proposició esmentada, relativa a sentència del cas Scala i retorn
dels diners (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013), es
tramiti davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Antoni Alorda i

Vilarrubias.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 42/14, mitjançant el qual el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, renuncia al càrrec de
diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Adscripció del diputat Miquel Àngel Mas i Colom al Grup

Parlamentari MÉS.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 565/14, presentat pel diputat Miquel Àngel Mas i
Colom, mitjançant el qual manifesta la voluntat d'adscriure's al
Grup Parlamentari MÉS.

Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
566/14, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant el qual comunica l'acceptació de l'adscripció del
diputat esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Canvis a diverses comissions dels membres del Grup

Parlamentari MÉS.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2014, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 684/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant el qual es comuniquen els titulars d'aquest grup a
diverses comissions:

• Comissió d'Hisenda i Pressuposts: Sr. Gabriel Barceló i
Milta.

• Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial: Sr.
David Abril i Hervás.

• Comissió d'Economia: Sr. Miquel Àngel Mas i Colom.
• Comissió de Cultura, Educació i Esports: Sra. Fina Santiago

i Rodríguez.
• Comissió de Reglament: Sr. Nel Martí i Llufriu.
• Comissió de Peticions: Sr. Gabriel Barceló i Milta.
• Comissió d'Assumptes Europeus: Sr. David Abril i Hervás.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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D)
Normes reguladores del procediment per a la designació

d'un candidat a magistrat del Tribunal Constitucional.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 30 de gener de
2014, i havent obtingut prèviament el parer favorable d'aquesta,
ha aprovat l'acord següent:

Normes reguladores del procediment per a la designació
d'un candidat a magistrat del Tribunal Constitucional

Atès que el document RGE núm. 15037/13,  presentat per la
Presidència del Senat, a través del qual es comunica al
Parlament de les Illes Balears que s’ha obert un termini per tal
que es puguin presentar candidatures per a l’elecció pel Senat
d'un magistrat del Tribunal Constitucional, tot això per donar
compliment al que disposa l’article 16.1 de la Llei Orgànica del
Tribunal Constitucional i l’article 184.1 del Reglament del
Senat, finint el termini el proper dia 18 de gener (RGE núm.
15531/13).

Atesos l’article 159 de la Constitució Espanyola i l’article
18 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional en els quals
s’estableixen els requisits que han de concórrer en els membres
del Tribunal Constitucional per ser nomenats.

Atès el que disposa l’article 188 del Reglament del
Parlament, que literalment es transcriu: “1. Si no hi havia cap
norma específica aplicable als nomenaments de persones que
hagués de realitzar el Parlament, aquests competiran al Ple, en
votació secreta. 2. La Mesa, conformement amb la Junta de
Portaveus, arbitrarà els extrems restants de procediments
concernents a aquests nomenaments.”

La Mesa de la cambra, en reunió de dia 10 de setembre de
2014, havent obtingut el parer favorable de la Junta de
Portaveus en reunió del mateix dia, ha aprovat les normes
reguladores del procediment per a la designació d'un candidat
a magistrat del Tribunal Constitucional, que es concreten en el
següent

ACORD

1. La designació correspon al Ple de la cambra en votació
secreta.

2.  Els grups parlamentaris podran proposar candidatures en les
quals s’incloguin un candidat i s’hi hauran d’adjuntar els
documents que acreditin que el candidat reuneix els requisits
exigits al text constitucional i a les lleis que afecten el
desenvolupament del càrrec, així com la relació de mèrits
professionals i d'altres circumstàncies que acreditin la idoneïtat
del candidat proposat. Juntament amb la documentació abans
esmentada caldrà adjuntar l’acceptació de l'interessat
condicionada a l’aprovació pel Ple.

Les propostes s’han de presentar dins el termini que fixi la
Presidència amb l’antelació suficient que permeti a la Mesa
comprovar el compliment dels requisits legals establerts.
Examinada la proposta o les propostes de candidatures, aquestes
s’inclouran a l’Ordre del Dia de la sessió plenària.

La votació a plenari consistirà en una votació a la qual cada
diputat podrà donar el seu vot a un candidat i en resultarà
designat el que n’obtingui major nombre.

3.  No obstant l’establert a l’apartat anterior, si existeix acord de
tots els grups parlamentaris es podrà proposar una candidatura
conjunta que podrà ser sotmesa al plenari per a la seva
aprovació per assentiment.

4. Designat el candidat, la Presidència de la cambra ho
comunicarà a la Presidència del Senat, li adjuntarà tota la
documentació relativa als candidats i es publicarà la designació
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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